
بازهم دخل و خرج 
جور درنيامد! 

سميه مهدوى
در حالـى كه عقربـه هزينه و مخـارج ماهانه 
زندگـى هر فـرد در جامعه روى مبلـغ 800 هزار 
تومـان توقف كـرده اسـت، ميـزان دريافتى ها 

همچنان در جا مى زند! 
در سـالى كـه گذشـت بـا تصويب شـوراى 
عالـى كار و براسـاس پيش بينى صـورت گرفته 
پايـه حقوق كارگران يك خيـز 107 هزار تومانى 
برداشـت تا ميـزان دريافتى در سـال جديد به 
مبلغ 812 هزار تومان برسـد. آن چه مسلم است 
مالك اصلـى در تعيين ميـزان افزايش حداقل 
دستمزد ها براسـاس نرخ تورم صورت مى گيرد. 
با توجه به اين كـه دولت اولويت خود را بر كاهش 
تورم و خروج از ركود گذاشـته اسـت اين ميزان 
نرخ تورم براسـاس گزارش بانك مركزى در بازه 
زمانى دوازده مـاه منتهى به بهمن ماه سـال 94 
نسـبت به دوازده ماه منتهى به بهمن سـال 93، 
12,6 اعالم شد، بدين ترتيب تصميم براين شد تا 

پايه دستمزد ها 14 درصد افزايش يابد.
اين در حالى اسـت كه در تعيين ميزان رشد 
پايـه حقوقى، اصل مهـم ديگر يعنـى توانايى و 

قدرت خريد خانوار ها از قلم افتاده است.
 با توجـه به ايـن نكته كه وضعيت معيشـت 
خانوار هـا در دسـت انداز قـرار دارد و كارگـران 
با نداشـتن قـدرت خريد الزم از پر كردن سـبد 
خريد شان عاجزند بايد به اين سؤال پاسخ داد كه 
اضافه شدن تنها 107 هزار تومان به حقوق تا چه 
حد كفاف مخارج و گرانى روز افزون اقالم مختلف 

در بازار را خواهد داد؟
على رغم تالش دولت براى كم كردن شـكاف 
بين تورم و قدرت خريد مردم، همچنان خط فقر 
در باال ترين نقطه قرار گرفته است و سير صعودى 

را طى مى كند.
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ــن  ــفر 11 فروردي ــود، س ــرار ب ــه ق ــى ك در حال
ــه عنوان  ــه اتريش، ب ــن روحانى ب ــالم حس حجت االس
نخستين سفر اروپايى رييس دولت يازدهم در سال 95 در 
كانون خبرهاى سياسى نوروزى قرار بگيرد، اعالم يك باره 
ــاعت مانده به انجام آن،  ــفر آن هم تنها چند س لغو اين س
ــى را مقابل ايرانيان  ــؤال  ها و گمانه هاى مختلف عالمت س
ــدان اظهار نظر  ــى از دولتى  ها را به مي قرارداد و پاى برخ
درباره چرايى اين اتفاق باز كرد، تا جايى كه وزير بهداشت 

دولت روحانى هم تالش كرد تا از اين قافله عقب نماند.
ــال بود كه پايگاه  به گزارش مهر، 8 فروردين ماه امس
ــفر رييس جمهور  ــت جمهورى از س اطالع رسانى رياس
ــنبه 11 فروردين  ــش در روز چهارش ــورمان به اتري كش
ــز، معاون ارتباطات و  ــر داد. خبرى كه چندى قبل ني خب
اطالع رسانى دفتر رييس جمهور، آن را در گفت و گو با مهر 

اعالم كرده بود.
ــايت رياست جمهورى  در خبر اعالم شده از سوى س
ــفر رسمى شهريور  ــد كه اين سفر پاسخى به س تأكيد ش
ماه سال گذشته «هاينس فيشر» رييس جمهورى اتريش 
ــه راه همكارى هاى  ــند نقش ــت و در آن، س به تهران اس
ــود. همچنين اعالم  اقتصادى ايران و اتريش نهايى مى ش
ــد كه هيأتى از كارآفرينان و فعاالن بخش خصوصى و  ش
ــورمان، همزمان در اتريش حضور يافته و با  عمومى كش
ــى و اروپايى خود براى توسعه همكارى ها  شركاى اتريش

رايزنى و اسنادى را نيز امضا مى كنند.
ــا و ميزبان روحانى،  ــر نيز به عنوان همت هاينس فيش
9 فروردين ماه در گفت و گو با خبرگزارى صدا و سيما در 
وين، ايران را كشورى بزرگ در منطقه اى پرتنش خواند و 
گفت: ما در عين حال كه همبستگى خود را با اروپا حفظ 
كرده ايم، روابط دوجانبه خود را هم با ايران ادامه داده ايم.

ــران و 1+5 همچنين  ــته اى اي ميزبان مذاكرات هس
ــالمى ايران،  ــفر اخير خود به جمهورى اس با يادآورى س
تأكيد كرد كه سفر رييس جمهور ايران به وين، به منظور 

عميق تر شدن روابط دو كشور انجام مى شود.
ــى را هم درباره موضوع رفع تحريم هاى  وى البته نكات
ــكالت رفع  ــد ايرانى در پى اجراى برجام، از جمله مش ض
تحريم سوئيفت مطرح كرد كه در نوع خود، جالب توجه 

بود.
ــا در حالى كه تيم 110 نفره تجار و بازرگانان ايرانى  ام
ساعاتى قبل از ساعت حركت رييس جمهور، با يك پرواز 
ــات گفت و گو ها و  ــد تا مقدم ــده بودن ديگر عازم وين ش

توافقات دو طرف را فراهم كنند، سفر رييس دولت تدبير 
و اميد در دقايق پايانى لغو شد! 

دفتر رييس جمهور نيز اعالم كرد كه اين سفر با توافق 
ــام هماهنگى هاى بيش تر و براى  طرفين و به منظور انج
ــه و توافقات  ــرايط مطلوب تر در خصوص برنام تأمين ش
مورد نظر دو كشور با هماهنگى ميزبان، در زمان مناسب 

انجام خواهد شد.
همه گمانه هاى لغو يك سفر

ــفر  ــنى براى لغو اين س در حالى كه علت دقيق و روش
ــده بود، خواه ناخواه ذهن  نوروزى رييس جمهور اعالم نش
ــفر آبان ماه 94 روحانى به  ــمت و سوى س مخاطبان به س
ــتى  ــه و ايتاليا رفت كه به دليل انفجارهاى تروريس فرانس
ــروزى اروپايى ها، لغو و  ــذر جنگ اف ــدن ب پاريس و درو ش
ــؤال براى  ــد، اما همچنان اين س ــاه موكول ش به بهمن م
ــفر عالى  ترين مقام اجرايى  مخاطبان باقى ماند كه چرا س
ــور به يكى از مهم ترين كشورهاى اروپايى كه ميزبانى  كش
چند دوره از مذاكرات هسته اى ايران و غرب را هم برعهده 
داشته، به اين راحتى لغو شد!؟ چه هماهنگى هاى بيش تر و 

شرايط مطلوب ترى الزم بوده كه انجام نشده است!؟
استقبال رسمى روحانى 

از همتاى اتريشى
ــان اخبار اين  ــواهد و قرائن موجود در جري نگاه به ش
ــاره چرايى «لغو  ــفر، چند گزينه قوى و ضعيف را درب س
ــى از آن ها به  ــاند كه از كنار برخ ــفر» به ذهن مى رس س

سادگى نمى توان گذشت.
ــراى چرايى لغو اين  ــايد نزديك  ترين گزينه ب اول؛ ش
سفر نوروزى، انفجارهايى بود كه صبح سوم فروردين ماه 
ــفر  ــده براى س 95، يعنى يك هفته قبل از زمان اعالم ش
ــر اتحاديه اروپا – را لرزاند  روحانى، پايتخت بلژيك – مق
ــته و زخمى بر دست اهالى بروكسل گذاشت.  و ده ها كش
ــفر روحانى به اتريش را  در نگاه اول، خيلى  ها علت لغو س
ــى و نگرانى هاى موجود اعالم كردند كه  مالحظات امنيت

البته اين گزينه، چندان هم جدى گرفته نشد.

ــفر  ــاً نگرانى هاى امنيتى علت لغو س چراكه اگر واقع
ــفر  بود، فرصت يك هفته اى بين انفجارهاى بلژيك و س
ــت و تيم تصميم گيرنده خيلى  رييس جمهور وجود داش
ــد كه اوضاع  ــه اين جمع بندى برس ــت ب زودتر مى توانس
ــت، نه چند ساعت مانده به سفر و در  امنيتى مساعد نيس
ــار ايرانى در فرودگاه  ــه پرواز هيأت 110 نفره تج حالى ك
ــالوه بر اين بايد  ــته بود. ع بين المللى وين به زمين نشس
ــور ميزبان درباره تمهيدات  اظهارات رييس جمهور كش
ــفر را هم مورد  ــده براى اين س ــى در نظر گرفته ش امنيت
توجه قرارداد. فيشر گفت: من كارشناس امنيتى نيستم، 
ــه اقدامات  ــه صراحت اعالم كرد هم ــا پليس اتريش ب ام
ــديد امنيتى و  ــيار ش ــا در نظر گرفتن تدابير بس الزم را ب
استانداردهاى مدنظر، مطابق ديدارهاى رؤساى جمهور 
ــال قبل، كنفرانس اروپا و  ــيه، چين و حتى چند س روس
ــين  ــركت جرج بوش، رييس جمهور پيش آمريكا كه با ش

آمريكا در اتريش برگزار شد، تدارك ديده شده بود.
ــر اين نكته را هم اضافه كرد كه اين سفر  هاينس فيش
ــود،  ــت جمهورى  من برگزار نمى ش ديگر در دوران رياس
ــين  بلكه در دوران رييس جمهور آينده اتريش كه جانش

من است، برگزار خواهد شد.
ــتى  ــار صهيونيس ــازى گروه هاى فش دوم؛ حاشيه س
ــفر رييس حقوقدان دولت يازدهم به وين، گزينه  براى س

ديگرى بود كه به ذهن پر سؤال مخاطبان رسيد.
ــده از منابع خبرى غربى، حكايت  خبرهاى منتشر ش
ــراى برپايى  ــى از اين گروه ها ب ــت مجوز برخ از درخواس
راهپيمايى در وين همزمان با سفر روحانى حكايت داشت 
ــى، با مخالفت  ــت هيأت ايران كه گويا على رغم درخواس
ميزبان شيخ دولت يازدهم هم مواجه نشده بود! تا جايى 
كه دولت اتريش به اين راهپيمايى مجوز رسمى داده بود 
و شخص هاينس فيشر هم درباره اين تجمع يا راهپيمايى 

ــان آنقدر دور از محل  هم گفته بود: فاصله  محِل تجمع ش
ــنيدند و نه  ــان را مى ش ــأت ايرانى بوده كه نه صدايش هي

تصويرشان را مى ديدند! 
اين مهمان نوازى ميزبان حسن روحانى، البته مسبوق 
ــابقه هم بود. آن جا كه فرانسوى ها حاضر به پذيرش  به س
درخواست دولت ايران مبنى بر عدم سرو مشروبات الكلى 
در ضيافت رييس جمهور فرانسه به افتخار همتاى ايرانى 
ــدند و اعتراض چندباره هيأت ايرانى هم باعث لغو اين  نش
سنت! چشم آبى  ها نشد و در نهايت منجربه حذف ضيافت 

و اكتفا به برنامه هاى رسمى شد.
ــاى رييس جمهور  ــوم؛ اما، مرور دوباره صحبت ه س
ــفر روحانى به وين، گزينه ديگرى را به  اتريش پيش از س
ذهن مى رساند كه به سادگى از كنار آن نمى توان گذشت.

ــوى معروف خود با  ــر در همان گفت و گ هاينس فيش
ــورى بزرگ در  ــيما كه ايران را كش خبرگزارى صدا و س
ــش  ــخ به اين پرس منطقه اى پرتنش خوانده بود، در پاس
ــكل ارتباط  ــه زمانى تحريم ها و به عنوان مثال مش كه چ
از طريق سوئيفت(تعامالت بانكى بين المللى) عليه ايران 
ــاره به مشخص نبودن زمان اتصال  لغو خواهد شد، با اش
ــوئيفت، تأكيد كرد: اتريش و اروپا به تنهايى  مجدد به س
نمى توانند تحريم هاى سوئيفت را لغو كنند. موضوع لغو 
تحريم هاى سوئيفت در حال حاضر در جامعه بين الملل 
ــت. با  ــى و گفت و گو اس به ويژه در آمريكا در حال بررس
اين حال نمى توانم پيش بينى كنم كه به چه مدت زمان 

نياز دارد.
فيشر ابراز اميدوارى كرد كه طرف هاى مذاكره كننده 
ــته اى، همه تعهداتى را كه داده اند،  در گفت و گوهاى هس

عملى كنند و تحريم ها لغو شود.
اين اظهارات فيشر از اين جهت مورد توجه قرار گرفت 
ــته اى ايران و 1+5 و  كه قطعاً ميزبان اصلى مذاكرات هس
ــام از دل آن  ــان دور آخر مذاكراتى كه برج به ويژه ميزب
متولد شد، حتماً حداقل صالحيت براى اظهار نظر درباره 

مذاكرات هسته اى و نتايج آن را دارد.

ميزبان مذاكرات وين هم اشتباه كرد! 
ــريع مديركل سياسى وزارت  شايد بررسى واكنش س
امور خارجه كشورمان به اظهارات رييس جمهور اتريش 
ــد؛ حميد بعيدى نژاد كه رياست تيم  خالى از لطف نباش
ــى را نيز برعهده  ــى هيأت مذاكره كننده ايران كارشناس
ــت، در كانال تلگرامى خود، دو فرضيه را درباره  داشته اس
ــت:  ــش مطرح كرد و نوش ــور اتري ــخنان رييس جمه س
ــل بودن  ــه به قطعيت وص ــه با توج ــه اول آن ك «فرضي
ــوئيفت به احتمال زياد مى توان در  بانك هاى ايرانى به س
ــته باشد،  نظر گرفت كه خبرنگار مصاحبه كننده نتوانس
ــد  ــده باش منظور دقيق آقاى رييس جمهور را متوجه ش
ــتباه منعكس كرده  ــوئيفت را اش ــب مربوط به س و مطال
ــخص آقاى  ــد. تا وقتى متن كامل كتبى اظهارات ش باش
رييس جمهور را نديده ايم، اين احتمال يك فرضيه جدى 

است.
هيأت بزرگ تجارى ايران در غياب روحانى 

به وين رفت
ــش به دليل  ــه رييس جمهور اتري ــه دوم آن ك فرضي
ــوع لغو  ــث، موض ــات بح ــام جزيي ــه به تم ــدم احاط ع
ــوط به لغو  ــكالت مرب ــوئيفت را با بحث مش ــم س تحري
محدوديت هاى بانك هاى بزرگ و تحريم هاى مؤسسات 
ــت، در يك  آمريكايى كه موضوع اصلى بحث وى بوده اس

مجموعه مورد توجه قرارداده باشد».
ــدار دادن  ها  ــته از اين حرف و حديث  ها و هش گذش
نسبت به اشتباه رييس جمهور اتريش! بررسى هاى مهر 
از منابع آگاه، حكايت از فشارى دارد كه اين روز ها و پس 
ــيما با فيشر، بر خبرگزارى  از مصاحبه خبرنگار صدا و س
صداوسيما به دليل طرح اين سؤال مهم وارد شده است. 
ــار ها كه از برخى محافل دولتى تغذيه مى شود،  اين فش
ــده است كه چرا در هنگام  بيش تر بر اين نكته متمركز ش
سفر رييس جمهور به وين، از رييس كشور ميزبان درباره 
برجام و رفع تحريم و مشكل سوئيفت سؤال شده است!؟

كسى چه مى داند؛ شايد دولت تدبير و اميد كه خريد 
هواپيما از فرانسه را از دستاوردهاى سفر رييس دولت به 
ــخص  پاريس در پى برجام مى داند و براى آن با حضور ش
ــا مالحظه همه  ــم مى گيرد، ب ــن ه رييس جمهور جش
ــخنان ميزبان اتريشى خود، شرايط را  شرايط از جمله س
ــنگين كرده و تصميم گرفته است تا سفر را به  سبك و س
ــتاوردى داشته باشد، ولو شده  زمانى موكول كند كه دس
بر روى كاغذ! و بشود باز هم براى آن جشنى برگزار كرد.

ناامنى يا ناراحتى

ناگفته هاى لغو سفر روحانى به اتريش

اجتماعى  ، فرهنگى  ، سياسى  ، اقتصادى

در مورد كار بانك هاى كشور

پاى نظارت بر بانك ها مى لنگد

واگذارى خدمات حمل و نقل
 معدن زرشوران از طريق مناقصه 
به بخش خصوصى

معاون فرماندارى تهران
مصوبه افزايش نرخ كرايه ها 
با سياست هاى دولت مغاير است
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يكشنبه 15  فروردين 1395   24 جمادى الثانى 1437  سال يازدهم  شماره 1832  قيمت ۱۰۰۰۰ ريال   12 صفحه

اداره كل پشتيبانى و خدمات رفاهى قوه قضاييه  م الف/3

اداره كل پشتيبانى و خدمات رفاهى قوه قضاييه به نشانى تهران- بلوار كشاورز، نبش خيابان حجاب، كوچه يكم، ساختمان ستاد مركزى قوه قضاييه، طبقه دوم، در 
نظر دارد سرويس، نگهدارى و تعميرات آسانسورهاى منصوبه ساختمانهاى ستادى قوه قضائيه را در سال 1395به شرح ليست ضميمه برگ شرايط مناقصه به شركتهاى 
ــرايط كه تمايل به شركت در مناقصه را دارند  ــرايط و داراى تاييديه صالحيت كار از وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعى واگذار نمايد. لذا از كليه شركتهاى واجد ش واجد ش

دعوت بعمل مى آورد براى دريافت اسناد مناقصه و تحويل پيشنهادات مطابق شرايط ذيل اقدام نمايند.
زمان دريافت اسناد مناقصه: از تاريخ 95/01/17 لغايت 95/01/18

محل دريافت اسناد مناقصه و ارائه پيشنهاد (پاكات): دبيرخانه اداره كل پشتيبانى و خدمات رفاهى قوه قضاييه به آدرس فوق الذكر 
قبول پيشنهادات: تا پايان وقت ادارى روز يكشنبه مورخ 95/01/29 با اخذ رسيد مربوطه 

زمان و محل گشايش پيشنهادات: روز سه شنبه مورخ 95/01/31 ساعت 9 صبح لغايت 10 در سالن اجتماعات ساختمان ستاد مركزى قوه قضاييه به آدرس مزبور. 
مبلغ سپرده شركت در مناقصه: 120,000,000 (يكصد و بيست ميليون) ريال مى باشد. 

ــارات هزينه اى بنام  ــپرده اعتب ــيبا 2171349004006 بابت دريافت وجوه س ــاب س ــپرده به صورت ضمانت نامه بانكى به نام قوه قضاييه و يا واريز نقدى به حس نوع س
ذيحسابى دادگسترى جمهورى اسالمى ايران – قوه قضاييه مى باشد كه مى بايست همراه ساير مدارك ارائه نمايند. 

توجه:  پرداخت هزينه دو نوبت آگهى برعهده برنده مناقصه مى باشد.

فراخوان
مناقصه عمومى يك مرحله اى سرويس، نگهدارى و امور تعميرات 

آسانسورهاى ساختمانهاى ستادى قوه قضائيه

شركت پتروشيمى 
كارون

اداره وصول و اجراى 
مالياتى استان يزد

شركت بهره برداري 
نفت و گاز آغاجاري
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دانشگاه علوم پزشكى و خدمات بهداشتى درمانى گلستان 

يك مرحله اى
آگهي   عمومى

واگذارى امور خدماتى نظافتى، منشيگرى و حفاظت فيزيكى 
بيمارستانهاى فاطمه الزهراء (س) و...
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روابط عمومى دانشگاه علوم پزشكى و خدمات بهداشتى درمانى گلستان

آگهي هاى  فراخوان يك مرحله اى
 عمومى

خريد اقالم تاسيسات شامل دو دستگاه چيلر تراكمى

و 9
ه 4 

فح
ه ص

ع ب
جو

ر

شهرداري جعفريه

ورديم
هر چيز زنده را از آب پديد آ

ورديم
هر چيز زنده را از آب پديد آ

ورديم
هر چيز زنده را از آب پديد آ

 شركت آب و فاضالب 
خراسان جنوبى  

شركت آب و فاضالب 
روستايى استان 

كهگيلويه و بويراحمد

شركت آب و فاضالب 
استان سيستان و 

بلوچستان 

شركت بهره بردارى 
نفت و گاز غرب

شركت آب و فاضالب 
استان يزد 

شركت برق منطقه اي   
يزد

دانشگاه علوم پزشكى و خدمات 
بهداشتى و درمانى اراك

دانشگاه علوم پزشكى و خدمات 
بهداشتى درمانى گلستان 

دانشگاه سمنان

دانشكده علوم پزشكي 
و خدمات بهداشتي 

درماني ساوه 

قوه قضاييه 

شهرداری
علی آباد کتول

شركت آب و فاضالب 
روستايى استان 

خوزستان

ززيزىرا ييچ ررهر مميمازآب
ددند ا

رد
ررگگ ددنده ز

ززيزىرا ييچ ررهر مميمازآب
ددند ا

رد
ررگگ ددنده ز

نوبت اول 

پایگاه جامع خبر و اطالعات
مناقصات و مزایدات ایران 

راه اندازی شد

شركت خدمات ارتباطى 
رايتل

سال گذشته در خليج فارس محقق شد

120 مناقصه  دروازه امضاى 
700 ميليون يورو 

قرارداد نفتى

» بررسى مى كند در پى نام گذارى سال 95 از سوى رهبر معظم انقالب «

2تحقق  اقتصاد مقاومتى با رصد دقيق مجلس

تحقق وعده مهاجرت بين 
اپراتورهاى موبايل در سال 95

پيمانكار در انتظار برگزارى مناقصه؟!
طرح ترابردپذيرى شماره هاى موبايل از جمله طرح هايى است كه اجراى آن چند سالى به تعويق 
ــال 1395 اجرايى مى شود. به  افتاده اما به هر صورت وعده داده شده كه سرانجام اين طرح در س
گزارش ايسنا، تا اواسط سال گذشته حدود 70 كشور دنيا به ارايه خدمات ترابردپذيرى شماره ها 
ــم پيگير اين روند  ــور ه (Mobile Number Portability) پرداخته  بودند، حدود 14 كش
ــه و يا حداقل به دنبال  ــور دنيا به اجراى اين طرح پرداخت بودند و بدين ترتيب بيش از 320 اپرات

عملياتى كردن آن بودند.

قائم مقام وزير شهرسازى اظهار اميدوارى كرد

فروش اقساطى زمين
دام جديد زمينخواران

سوسك چوبخوار تهديد جديد 
8جنگل هاى زاگرس
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نـظرگاه
مركز پژوهش هاى مجلس 

اعمال فشار دولت جهت اعطاى تسهيالت تكليفى 
مديريت بانك ها را مخدوش كرده است

ــار دولت جهت اعطاى  ــس تصريح كرد كه اعمال فش مركز پژوهش هاى مجل
ــط بانك ها را مخدوش  ــت منابع مالى توس ــهيالت تكليفى عمًال اصل مديري تس
ــت. به گزارش فارس، دفتر مطالعات اقتصادى مركز پژوهش هاى مجلس  كرده اس
ــتاى ايجاد ثبات و  ــالمى موانع و الزامات اصالح نظام بانكى را در راس ــوراى اس ش

پاسخگويى به نيازهاى اقتصاد ملى بررسى كرد.
اين مركز هدف اصلى گزارش خود را بررسى موانع و الزامات اصالح نظام بانكى 
ــخگويى به نيازهاى اقتصاد ملى و افزايش تاب آورى  در راستاى ايجاد ثبات و پاس

نظام بانكى دانسته و افزوده است: 
ــرمايه در گردش مورد نياز آن  ها را  ــب و كار معتقدند بانك ها س صاحبان كس
تأمين نمى كنند در حالى كه منابع خود را به ذى نفعان خاص اختصاص مى دهند 
ــكه و  ــارف غيرعملياتى نظير خريد و فروش ارز و س ــود آن  ها منافع را به مص يا خ

مسكن اختصاص مى دهند.
در سال هاى اخير تعاريف به نسبت دقيق ترى از مفهوم تاب آورى در مجموعه 
ــده است. از نظر تاب آورى در اقتصاد مى تواند به دو صورت  دانش اقتصادى ارايه ش

ايستا و پويا تعريف شود.
ــظ وظيفه  اش (مانند  ــتم در حف ــتا، توانايى يك سيس تاب آورى اقتصادى ايس

تداوم توليد) به هنگام بروز شوك است.
ــتم از يك  ــرعتى كه يك سيس ــت از: س تاب آورى اقتصادى پويا نيز عبارت اس

شوك شديد بهبود پيدا مى كند تا حالت مطلوبش را به دست آورد.
ــتم بانكى را نيز مى توان در قالب كل سيستم  از طرفى موضوع تاب آورى سيس
ــبكه بانكى يعنى بانك مركزى، بانك هاى تجارى و تخصصى و اقتصاد  حاكم بر ش
ــام بانكى با  ــت انتخاب نوع تعامل نظ ــرارداد كه در اين حال ــى ق ايران مورد بررس

اقتصاد مطرح مى شود.
ــت كه توانايى ايستادگى در برابر  به طور كلى از اين نقطه نظر، بانكى تاب آور اس
ــپرده گذاران و سرمايه گذاران برخوردار  ــوك  ها را دارد. اين بانك ها از اعتماد س ش

هستند. بنابراين حتى در طول دوره هاى تنش، توانايى دريافت وجوه را دارند».
ــن موانع موجود در  ــه در اين گزارش مهم تري ــى هاى صورت گرفت طبق بررس

بحث تاب آورى نظام بانكى عبارتند از: 
ــفاف  ــات اعتبارى غيرش ــى از بانك هاى خصوصى و مؤسس ــرد برخ 1. عملك
ــهيالت با سود باال  ــت. بديهى است كه تس ــود تسهيالت باالس بوده و نرخ هاى س
ــكن، زمين، سكه، ارز،  ــط بخش هاى توليدى تقاضا نمى شود و بايد بازار مس توس
ــال هاى اخير،  ــته باشد. در س ــترى داش ــد تا چنين وجوهى مش طال و... داغ باش
ــاختمان و بازرگانى داخلى هدايت  ــمت س ــبى عمدتاً به س منابع مالى به طور نس

شده است.
ــرمايه در گردش مورد نياز آن  ها  ــب و كار معتقدند بانك ها س 2. صاحبان كس
ــود باال تأمين  ــا تأخير و با نرخ هاى س ــرمايه ثابت را هم ب ــن نمى كنند و س را تأمي
ــود و وقتى هم كه انجام مى شود صددرصد  مى كنند. گشايش اعتبار انجام نمى ش
ــاب بانك عامل واريز شود. در حالى كه بانك ها منابع  معادل ريالى آن بايد به حس
ــا منافع را به مصارف  ــاص اختصاص مى دهند يا خود آن  ه خود را به ذى نفعان خ

غيرعملياتى (نظير خريد و فروش ارز و سكه و مسكن) اختصاص مى دهند.
ــهل گيرى بر اعتبار گيرندگان است و محدود  ــهيالت ناشى از س 3. كمبود تس

كردن اختيارات اركان اعتبارى بانك ها.
ــتقيم ندارند و در طول زمان  ــرمايه گذارى مس 4. بانك ها عالقه چندانى به س

گرايش به سرمايه گذارى مستقيم كاهش يافته است.
ــكل در ايران موجب شده  ــرمايه و مشكالت نظام بانكى بازار متش 5. كمبود س
است بنگاه هاى توليدى براى تأمين نيازهاى مالى خود به شبكه غيررسمى كه نرخ 

بسيار بااليى را مطالبه مى كنند متوسل شوند.
6. حجم باالى مطالبات غيرجارى بانكى يكى از معضالت كنونى اقتصاد ايران 
ــهم مطالبات غيرجارى در متغيرهاى كالن نمايانگر اثر باالى رشد  ــد. س مى باش

سهم اين مطالبات روى متغيرهاى كالن اقتصادى است.
تحت ساختارهاى فعلى روابط ميان دولت و بانك مركزى، اين بانك از استقالل 
ــور و كنترل خلق پول و حفظ  ــتم پولى كش اقتصادى كافى جهت مديريت سيس

ارزش پول ملى و كنترل تورم برخوردار نيست.
ــال هاى 1389 تا 1391 در سيستم  ــهام طى س ــبت حقوق صاحبان س 7. نس
ــتانداردهاى  ــطح اس ــش يافته و هيچ گاه در س ــور مرتب كاه ــور به ط بانكى كش

بين المللى نبوده است.
ــرات منفى زيادى بر  ــل ناآمادگى افراد، تأثي ــوع غيرمنتظره تورم به دلي 8. وق

فضاى كسب و كار و رشد اقتصادى گذاشته است.
ــزى، اين بانك از  ــان دولت و بانك مرك ــاختارهاى فعلى روابط مي 9. تحت س
ــتم پولى كشور و كنترل خلق پول  استقالل اقتصادى كافى جهت مديريت سيس
ــى و كنترل تورم  ــود در حفظ ارزش پول مل ــاى وظايف بنيادى خ ــن ايف و بنابراي

برخوردار نيست.
ــام بانكى تبديل  ــود بانكى به يكى از چالش هاى نظ ــأله تعيين نرخ س 10. مس
ــخصى براى اقتصاد ارايه  ــت و دولت و بانك مركزى فرايند و راه حل مش ــده اس ش

نمى دهند.
ــهيالت تكليفى عمًال اصل مديريت  ــار دولت جهت اعطاى تس 11. اعمال فش

منابع مالى توسط بانك ها را مخدوش نموده است.
ــت  12. عمده مقررات مربوط به نهادهاى مالى در ايران از نوع پيش مداخله اس
ــت. مقررات مدون كافى براى  و در اجراى آن  ها هم اهتمام كافى به عمل نيامده اس
ــرايط بعد از بروز بحران مالى و چالش هاى پرتنش پيش روى نهادهاى مالى در  ش
ــده  ــنتى عمل ش آن حالت نداريم و در اغلب موارد در اين وضعيت به روش هاى س

است.
ــبت مطالبات مشكوك الوصول به كل تسهيالت و نسبت هزينه خالص  13. نس
ــودآورى مهم ترين نقش را  به درآمد غيرنفتى بر ثبات بانك ها اثر دارد؛ از طرفى س
ــودآورى بايد بيش تر مورد دقت قرار گيرد تا  بر ثبات بانك ها دارد. البته موضوع س

نظام بانكى از كمك به نظام توليدى سودآورى خود را تضمين كند.

قانون محاسبات عمومى
ادامه مـوادى از قانون محاسـبات عمومى 
كه بخش هايى از آن در سـال گذشته به چاپ 

رسيد، هم اكنون پيش روى شماست.
ــوال منقول  ــوض ام ــال بالع ــاده 109 - انتق م
ــهام آن  ها  ــه صددرصد س ــى ك ــركت هاى دولت ش
متعلق به دولت مى باشد به وزارتخانه ها و مؤسسات 
ــه دولتى  دولتى بنا به تقاضاى وزير يا رييس مؤسس
ــركت و اطالع  ــوط و موافقت مجمع عمومى ش مرب
ــروط بر آن  قبلى وزارت امور اقتصادى و دارايى مش
ــده منهاى تجمع  كه ارزش دفترى ( قيمت تمام ش
ــراى اين ماده  ــتهالك) اموالى كه در اج ذخيره اس
ــرمايه  ــود جمعاً از 50درصد س ــال داده مى ش انتق

پرداخت شده شركت تجاوز نكند، مجاز مى باشد.
ــت در  ــال مكلف اس ــال دهنده م ــركت انتق ش
ــركت كه  صورتى كه ارزش دفترى اموال منقول ش
در اجراى اين ماده به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتى 
ــد معادل  ــود تا يك ميليون ريال باش منتقل  مى ش
ــال منظور و  ــاب هزينه همان س مبلغ مزبور به حس
در صورت تجاوز اين مبلغ از يك ميليون ريال معادل 
ــده سرمايه شركت را  ارزش  دفترى اموال منتقل ش

كاهش دهد.
ــات دولتى  ــا و مؤسس ــاده 110 - وزارتخانه ه م
ــوال منقول  ــد ام ــى مى توانن ــركت هاى دولت و ش
ــاير وزارتخانه ها و  ــود را به طور امانى در اختيار س خ
ــركت هاى دولتى و مؤسسات  مؤسسات دولتى و ش
ــد. در  ــى قرار دهن ــى غيردولت ــاى عموم و نهاده
ــات دولتى و  ــا و مؤسس ــورت وزارتخانه ه ــن ص اي
ــركت هاى دولتى و  مؤسسات و نهادهاى عمومى  ش
ــن كه حق  ــدون اي ــل گيرنده ب ــى تحوي غيردولت
تصرفات مالكانه نسبت به اموال امانى مذكور داشته 
ــؤول حفظ و  حراست و نگهدارى حساب  باشند مس
ــت اموال مزبور را  اين اموال خواهند بود و بايد فهرس
به وزارت امور اقتصادى و دارايى ارسال و عين اموال 
ــه دولتى و يا  را پس از رفع نياز  به وزارتخانه يا مؤسس
ــب را به وزارت  ــركت دولتى ذى ربط اعاده و مرات ش

امور اقتصادى و دارايى اطالع دهند.
ــول مذكور در  ــاده 111 - منظور از اموال منق م
ــوال منقول و غيرمصرفى  فصل پنجم اين قانون ام
ــل و انتقال  ــاب نق ــب نگهدارى حس ــت و ترتي اس
اموال منقول مصرفى و در حكم مصرفى در آيين نامه 

موضوع ماده 122 اين قانون تعيين خواهد گرديد.
ــوال منقول وزارتخانه ها و  ماده 112 - فروش ام
ــده و يا مازاد بر نياز  ــات دولتى كه اسقاط ش مؤسس
تشخيص داده مى شود و مورد نياز ساير  وزارتخانه ها 
ــالع قبلى وزارت  ــد، با اط ــات دولتى نباش و مؤسس
ــازه باال  ترين مقام  ــى و اج ــادى و داراي ــور اقتص ام
ــتگاه اجرايى ذى ربط با رعايت مقررات  مربوط  دس
ــد. وجوه حاصل از  به معامالت دولتى مجاز مى باش
فروش اين قبيل اموال بايد به حساب درآمد عمومى 

واريز شود.
تبصره - اموال منقولى كه فروش آن  ها به موجب 
قانون ممنوع مى باشد، از شمول اين ماده مستثنى 

مى باشد.
ــوال و دارايى هاى منقول و  ماده 113 - كليه ام
غيرمنقولى كه از محل اعتبارات طرح هاى عمرانى 
( سرمايه گذارى ثابت) براى اجراى طرح هاى مزبور 
ــا ايجاد و يا  ــر اثر اجراى اين طرح ه  خريدارى و يا ب
تملك مى شود اعم از اين كه دستگاه اجرايى طرح، 
ــركت دولتى و يا   ــه دولتى يا ش وزارتخانه يا مؤسس
ــد تا زمانى  ــه و نهاد عمومى غيردولتى باش مؤسس
ــت  ــاى مربوط خاتمه نيافته اس ــه اجراى طرح ه ك
ــت آن  ها با   ــت و حفظ و حراس ــق به دولت اس متعل
ــتگاه هاى اجرايى ذى ربط مى باشد و در صورتى  دس
كه از اموال مذكور براى ادامه عمليات طرح رفع نياز 
شود واگذارى عين و يا حق استفاده از آن  ها به ساير 
ــروش آن  ها تابع  ــتگاه هاى دولتى و همچنين ف  دس
ــون خواهد بود و وجوه  مقررات فصل پنجم اين قان
حاصل از فروش بايد به حساب درآمد عمومى كشور 

 واريز گردد.
ــول و غيرمنقول موضوع  ــره 1 - اموال منق تبص
ــه اجراى طرح هاى مربوط در  اين ماده پس از خاتم
مورد طرح هايى كه توسط وزارتخانه ها و مؤسسات  
دولتى اجرا مى شود كماكان متعلق به دولت خواهد 
بود و درمورد طرح هايى كه مجرى آن  ها شركت هاى 
ــى غيردولتى   ــات عموم ــى يا نهاد  ها و مؤسس دولت
ــتگاه  ــاب اموال و دارايى هاى دس ــتند به حس هس

مسؤول بهره بردارى طرح منظور خواهد شد.
تبصره 2 - درآمدهاى ناشى از بهره بردارى از اين 
ــوال و دارايى ها در مورد طرح هاى عمرانى كه  نوع ام
توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتى اجرا  مى شود 
ــاب درآمد  ــل و بعد از خاتمه اجراى طرح به حس قب
ــورد اجراى  ــورد طرح هاى م ــور و درم عمومى كش
ــركت هاى دولتى و مؤسسات و نهادهاى  عمومى  ش
ــردارى از  ــه هزينه بهره ب ــى در صورتى ك غيردولت
محل منابع شركت و يا منابع داخلى مؤسسه و نهاد 
ــاب  ــود به حس عمومى غيردولتى مربوط تأمين ش
ــؤول بهره بردارى طرح و در غير  درآمد دستگاه مس
ــاب درآمد عمومى كشور منظور  اين صورت به حس

خواهد گرديد.
ــه اموال غيرمنقول وزارتخانه ها  ماده 114 - كلي
ــات دولتى متعلق به دولت است و حفظ و  و مؤسس
ــت آن  ها با وزارتخانه يا مؤسسه دولتى است  حراس
ــات   كه مال را در اختيار دارد. وزارتخانه ها و مؤسس
ــران حق  ــا تصويب هيأت وزي ــى مى توانند ب دولت
ــار دارند به  ــور را كه در اختي ــتفاده از اموال مزب اس

يكديگر  واگذار كنند.
ماده 115 - فروش اموال غيرمنقول وزارتخانه ها 
ــخيص داده  ــات دولتى كه مازاد بر نياز تش و مؤسس
مى شود به استثناى اموال غيرمنقول مشروحه زير: 

1 - اموال غيرمنقولى كه از نفايس ملى باشد.
و  ــى  نظام ــتحكامات  اس و  ــات  تأسيس  -  2

كارخانجات اسلحه و مهمات سازى.
3 - آثار و بناهاى تاريخى.

ــه با مصالح و  ــوال غيرمنقول كه در رابط 4 - ام
ــد كه فروش آن  ها  ــع ملى در تصرف دولت باش مناف
ممنوع مى باشد بنا به پيشنهاد وزير مربوط با تصويب  
هيأت وزيران و با رعايت ساير مقررات مربوط مجاز 
مى باشد وجوه حاصل از فروش اين قبيل اموال بايد 

به حساب درآمد عمومى كشور واريز شود.

ramin.a.shahi@gmail.com
رامين شاهى

ــال  رامين شـاهى- مقام معظم رهبرى س
ــى؛ اقدام و عمل  ــال اقتصاد مقاومت 1395 را س
ــه بايد  ــا ك ــد. نامى راهگش ــذارى فرمودن نام گ
ــرلوحه اقدامات تمامى مسؤولين به خصوص  س

تيم اقتصادى دولت قرار گيرد.
ــت هاى  ــن 1392 سياس ــان در 30 بهم ايش
ــالغ فرمودند.  ــى» را اب ــاد مقاومت ــى «اقتص كل
ــال بعد از آن چندان  ــت هايى كه در دو س سياس
ــراى آن  ــه ب ــوه مجري ــوى ق ــتاوردى از س دس
ــؤولين دولتى براى  ــت هرچند مس وجود نداش
ــراى تحقق  ــادى را ب ــارى قول هاى زي ــال ج س

رهنمودهاى رهبر معظم انقالب داده اند.
ــا همه  ــران ب ــه اي ــت ك ــن اس ــت اي واقعي
ظرفيت هاى خود در چالشى هميشگى با جهان 
ــيرى حركت  ــت در مس ــت لذا الزم اس غرب اس
ــنگ اندازى هاى  كند كه كم ترين دغدغه را از س

اقتصادى دول غربى در خود داشته باشد.
مردم بايد بتوانند سهم خود را از ثمرات 

اقتصاد مقاومتى برداشت كنند
ــوراى  ــت در مجلس ش ــردم رش ــده م نماين
اسالمى گفت: باال بردن قدرت دفاعى كشور يكى 
ــى براى افزايش توان مذاكره و  از ملزومات اساس

چانه زنى است.
ــرزاده،  ــنا، غالمعلى جعف ــزارش ايس ــه گ ب
ــت در مجلس شوراى اسالمى  نماينده مردم رش
ــخنان اخير مقام معظم رهبرى در  با اشاره به س
ــرت آقا در چند  ــع مداحان، اظهار كرد: حض جم
ــرح كرده و  ــى را مط ــخنان قابل تأمل ــور س مح
ــتند از جمله محورهاى  نسبت به آن تأكيد داش
ــوزه دفاعى  ــط با «ح ــان مرتب مورد تأكيد ايش
كشور» است چرا كه كشور هر قدر در اين زمينه 
ــبت به هر نوع تجاوز  ــمن نس ــد دش قوى تر باش
ــور كم  ــود و اگر قدرت دفاعى كش مأيوس مى ش
شود توان چانه زنى در مذاكرات سياسى كاهش 
ــردن قدرت دفاعى  ــد، بنابراين باال ب پيدا مى كن
كشور يكى از ملزومات اساسى براى افزايش توان 
ــرى نيز به آن  ــت كه رهب مذاكره و چانه زنى اس

تأكيد دارند.
ــات رهبرى  ــا بيان اين كه طبق فرمايش وى ب
ــت، افزود: طبق  ــاده لوحانه داش نبايد نگاهى س
ــالمى به دنبال  ــان اگر نظام اس ــات ايش فرمايش
ــد اما قدرت دفاعى نداشته باشد در  مذاكره باش
ــينى است،  مقابل هر تهديدى ناچار به عقب نش
ــمن بداند  بنابراين بايد طورى عمل كرد كه دش
ــام جمهورى  ــد تعرضى به نظ هيچ گاه نمى توان

اسالمى ايران داشته باشد.
ــا بيان  ــدگان گيالن ب ــع نماين رييس مجم
اين كه يك كشور اهل منطق بايد مذاكرات خود 
ــورى،  ــخصيت يا كش را ادامه دهد اما نه با هر ش
ــران به   ــور  ها با اي ــمنى برخى از كش گفت: دش
ــت و برخى ديگر را همچون  وضوح مشخص اس

رژيم صهيونيستى از نطفه قبول نداريم.
ــاره به يكى ديگر از محورهاى  جعفرزاده با اش
ــرد: آن چه از  ــح ك ــرى، تصري ــات رهب فرمايش
ــده  ــى در اذهان مردم تداعى ش اقتصاد مقاومت
ــت در حالى  ــت، اقتصاد مبتنى بر رياضت اس اس
ــى براى مقاوم  ــاد مقاومتى، برنامه و فرمول اقتص
ــاى  ــل تكان ه ــور در مقاب ــاد كش ــردن اقتص ك
ــى از افراد از روى  ــت اما برخ درونى و بيرونى اس
ــه اقتصادى  ــى را به اين برنام ــى هجمه هاي نادان
ــردم بگويند،  ــد به م ــد و مى خواهن وارد مى كنن
حاكميت به دنبال افزايش سختى هاى معيشتى 

است.
ــد بتوانند  ــه مردم باي ــد بر اين ك وى با تأكي
سهم خود را از ثمرات اقتصاد مقاومتى برداشت 
ــه بماند،  ــراد بى نتيج ــا ياوه گوى اين اف كنند ت
ــكل اشتغال و افزايش توليد  اضافه كرد: حل مش
ــت كه در  ــى اس ــه فاكتورهاي ــى از جمل صادرات
ــوند،  نتيجه اقتصاد مقاومتى بايد امكان پذير ش
ــخنرانى هاى متعدد  به همين دليل بايد دوره س
ــك و تئورى درباره  و نظريه پردازى هاى آكادمي
ــده دانست و به اقدام  اقتصاد مقاومتى را تمام ش

و عمل دست زد.
«اقدام» و «عمل»؛ 

آشكار  ترين پيام نوروزى 
عضو حقوقدان شوراى نگهبان گفت: با اتمام 
ــوروزى، امور  ــمى ن ــمى و غيررس تعطيالت رس
ــده و فصل ديگرى از كارنامه  كشور عمًال  آغاز ش
ــته از برنامه هاى  ــورد. گذش ــا ورق خواهد خ م
ــال  ــردى، اولويت جمعى دولت و ملت ما در س ف
1395 پرداختن به «اقتصاد مقاومتى» است. اما 
«اقدام و عمل» پسوند مهمى بود كه رهبر فرزانه 
ــتفاده و تأكيد  ــال مورد اس انقالب براى نام امس
ــدام و عمل».  ــد: « اقتصاد مقاومتى؛ اق قراردادن

چرا؟
محسن اسماعيلى در ادامه 
ــان كرد: حقيقت آن  خاطرنش

ــار» و  ــه «به ــت ك اس
ــش از هر  ــوروز» بي «ن

ــى دوباره  ــادآور فرصت چيز ي
ــان خردمند با نگاهى به  است. انس
ــته اى كه از دست رفته است،  گذش
ــده اى كه بودنش در آن معلوم  و آين
نيست، ارزش «نوروز» خود را بهتر 
درك مى كند. ادبيات پرمايه ايرانى 
ــمارى نوبهار  كه آكنده از غنيمت ش
و تشويق به كوششى نو در آن است، 
ــت.  ــه از همين نكته زيبا اس برگرفت

«اقدام» و «عمل» آشكار  ترين پيام نوروز است؛ 
هم براى افراد و هم براى ملت ها.

ــه داد:  ادام ــرى  ــرگان رهب ــب خب منتخ
ــت كه  ــى اس ــن نعمت ــا بزرگ  تري «فرصت»  ه
ــاده و مى نهد؛  ــان ها نه خداوند در اختيار ما انس
ــرعت  ــه از آن به نيكى و به س ــروط بر آن ك مش
ــه اوالً فرصت  ها  ــم. اما صدحيف ك بهره برگيري
ــوند و ثانياً، ماندگار و  بسيار اندك حاصل مى ش
هميشگى نيستند. به تعبير على (ع): «فرصت  ها 
ــون ابر در گذرند. ازاين رو، آن  ها را غنيمت  همچ
ــماريد.» پس بايد قدردان فرصت  ها بود و از  بش
ــرد كه اگر از  ــدت اجتناب ك تضييع آن  ها به ش
ــت  ــت رفتند، كارى جز اندوه و غصه از دس دس
ٌة». غصه و  ــِة ُغصَّ ــد : « إَِضاَعُة الُْفْرَص ما برنمى آي
ــودى ندارد لذا موقعيت هاى  افسوس هم كه س
ــه نبايد  ــت ك ــغلى از جمله اين فرصت  ها اس ش
ــت  ــود، و تضييع اين فرصت به آن اس ــع ش ضاي
ــم يا به كارهاى  ــتى كني كه در انجام وظيفه سس
ــويم. آن  ها كه مسؤوليتى  حاشيه اى مشغول ش
ــه انجام وظيفه  ــد با همه قدرت ب مى پذيرند باي
ــوند و از سستى در  ــانى مشغول ش و خدمت رس
ــن كار  ها خوددارى  انجام وظيفه و عقب انداخت
نمايند؛ وگرنه فرصتى بى بديل را تباه ساخته اند.

وى اظهار داشت: پيام پسوند نام سال جارى 
ــمردن مهلت باقى مانده براى خدمت  غنيمت ش
ــت؛ خدمتى  ــور و مردم اس هرچه بيش تر به كش
ــى اش، پى ريزى جدى و عملى  كه اولويت كنون
ــدون ادامه  ــت و البته ب ــاد مقاومتى» اس «اقتص
ــدنى  ــى دولت و ملت» ناش ــى و همزبان «همدل
ــت يكديگر دهيم  ــت. همه بايد دست در دس اس
و با تجميع توان  ها در مسيرى كه راهنماى امت 
ــراى خدمتى هرچه  ــن كرده اند فرصت را ب تعيي

بيش تر و بهتر غنيمت شماريم.
اقتصاد مقاومتى، واكسينه كردن است 

نه رياضت كشى
ــت و معدن  ــره خانه صنع ــأت مدي عضو هي
ــه نوعى  ــاد مقاومتى ب ــه اقتص ــت ك معتقد اس
ــور به شمار مى رود  واكسينه كردن اقتصاد كش

و نبايد از آن به عنوان رياضت كشى ياد شود.
بيژن پناهى زاده در خصوص نام گذارى سال 
جديد مبنى بر «اقتصاد مقاومتى، اقدام و عمل» 
و چگونگى تحقق بخشى به اهداف در نظر گرفته 
ــتاى اقتصاد مقاومتى اظهار كرد:  ــده در راس ش
ــعارهاى اقتصادى نشان  نام گذارى سال ها با ش
ــام معظم رهبرى قصد حمايت  از آن دارد كه مق
ــكالت اين  از اقتصاد و ارايه راهكار براى حل مش
ــده اى همواره  ــا در اين ميان ع بخش را دارد ام

نگاهشان براى حل مشكالت به بيرون است.
ــتان در  ــه صنعت و معدن خوزس رييس خان
ــور به  ــد: اگر در داخل كش ــن حال متذكر ش عي
ــينه كردن اقتصاد در برابر تحريم ها  دنبال واكس
ــى و توليد را  ــت اقتصاد داخل ــتيم، الزم اس هس

تقويت و حمايت كنيم.

ــكالت و  وى با تأكيد بر لزوم حذف مش
موانع موجود پيش پاى توليدكنندگان 

ــوان مثال اكنون  اظهار كرد: به عن
در اروپا نرخ بهره از نيم درصد 

ــيده  ــدود صفر رس ــه ح ب

است اما در ايران توليدكنندگان ما از تسهيالت 
بانكى با بهره هايى بين 23 تا 30 درصد بهره مند 
ــأله به هيچ عنوان زيبنده  ــوند كه اين مس مى ش

كشور نيست.
ــد: اگر قرار  ــى زاده  همچنين متذكر ش پناه
ــكل بهره هاى باالى بانكى حل شود،  ــد مش باش
ــت كه دولت  يكى از عمده   ترين راهكار  ها اين اس
ــه بانك ها پرداخت  ــراوان خود را ب بدهى هاى ف
ــاى دولتى  ــران بانك ه ــون اكثر مدي ــد. اكن كن
ــطه  ــتند و آن   ها به واس ــت هس ــدان دول كارمن
ــت را مجبور به  تعارفات معمول نمى توانند دول
ــاس  ــن بدهى ها كنند. بر همين اس پرداخت اي

مجبور به ارايه سپرده با سودهاى باال مى شوند.
ــرايطى نمى توان  وى ادامه داد: در چنين ش
ــود حدود 10  ــهيالت را با س ــت تس انتظار داش
ــرار دهند و  ــده ق ــار توليدكنن ــد در اختي درص
ــددى براى  ــوارى هاى متع ــأله دش همين مس

توليدكنندگان ايجاد مى كند.
ــاره به  ــه صنعت در ادامه با اش اين عضو خان
ــام معظم رهبرى در  بندهاى 10 گانه اى كه مق
خصوص تحقق اقتصاد مقاومتى اعالم كرده اند، 
ــت  ــه اين نقطه الزم اس ــيدن ب گفت: براى رس

فضاى موجود اصالح شود.
ــش ديگرى از صحبت هاى  پناهى زاده در بخ
ــى به جز  ــه اكنون راه ــر اين ك ــا تأكيد ب خود ب
ــور وجود  ــرى اقتصاد مقاومتى در كش به كارگي
ــع اقتصاد مقاومتى مانند آن  ندارد، گفت: در واق
ــور را بيمه كنيم؛ به عبارت  است كه اقتصاد كش
ــينه كردن  ــاد مقاومتى مانند واكس ديگر اقتص
ــت و معناى آن رياضت كشى  ــور اس اقتصاد كش

نيست.
ــان  ــاى خودم ــد روى پ ــه داد: باي وى ادام
ــاى خارجى آماده  ــتيم و در برابر تهديده بايس
ــاختار  ــور و س ــام نهادهاى كش ــيم. اگر تم باش
اقتصادى آن توليدمحور شود و بر اساس اقتصاد 
ــر موضوعاتى مانند  ــردارد، ديگ مقاومتى گام  ب
ــور  ــم نمى توانند تهديدى جدى براى كش تحري

محسوب شوند.
ــا تأكيد بر اين كه  ــناس اقتصادى ب اين كارش
ــت تمام نهادهاى نظامى،  عالوه بر دولت الزم اس
انتظامى و قضايى هم در اين زمينه گام  بردارند، 
ــرد و گفت:  ــه مجلس ياد ك ــش قابل توج از نق
ــش جرايم تأمين اجتماعى  مجلسى كه با بخش
ــد، دركى از  ــت نمى كن ــدگان موافق توليدكنن
ــون فرمان رهبرى  ــى ندارد. اكن اقتصاد مقاومت

حجت را تمام كرده است.
وى همچنين عنوان كرد: حتى در اين زمينه 
ــى مهم تر از دولت بر  مى توان گفت مجلس نقش
دوش دارد، چراكه در خصوص موضوعاتى مانند 
ــوارى ها به  ماليات، تأمين اجتماعى و... تمام دش
ــت مجلس  ــاى قانونى و به عملكرد نادرس خأله
ــى كه اگر مجلس عملكرد  بازمى گردد. در صورت
مناسبى در اين بخش داشت، اقتصاد به اين روز 
نمى افتاد اما تا كنون مجلس 
ما در بخش اقتصادى تنها به 
صحبت پرداخت و در حيطه 

عمل اقدام خاصى صورت 
نداده است.

ــه صنعت  ــن عضو خان اي
همچنين متذكر شد: الزم 
ــؤوالن مجلس  ــت مس اس

ــتى  درس درك  ــت  دول و 
ــال تحقق  ــه دنب ــته و ب ــوع داش از موض
ــز در خانه  ــند. ما ني ــته هاى رهبرى باش خواس
ــه جامعى داريم تا تعارفات  صنعت و معدن برنام
ــراى تحقق  ــرادى كه ب ــته و با اف ــار گذاش را كن
ــنگ اندازى  ــى ايجاد كرده يا س اين اهداف خلل
مى كنند برخورد كرده و اين مسأله را در رسانه ها 
ــب قضايى  ــى تقاضاى تعقي ــم و حت اعالم كني

داشته باشيم.
ــكنى هايى  ــاره به كارش ــن با اش وى همچني
ــع تحريم ها به كار  ــورهاى مختلف در رف كه كش

گرفته اند، اظهار كرد: آن هايى كه در طرف مقابل 
ــه به هيچ عنوان  ــتند ك ما قرار دارند افرادى هس
ــى حاال كه لغو تحريم ها  قابل اعتماد نبوده و حت
در كاغذ هم آمده آن   ها شفا  ها به نظام بانكى خود 
اعالم كرده اند كه تحريم ها را برندارند. در چنين 
ــد  ــا اقتصادى قوى باش ــرايطى اگر اقتصاد م ش
ــت. بر همين  ــى از تحريم ها نخواهيم داش ترس
ــاس تنها راه تقويت و واكسينه كردن اقتصاد  اس
ــيوه اقتصاد مقاومتى  كشور، در پيش گرفتن ش

است.
مجلس پيگير اقتصاد مقاومتى 

در حوزه سالمت خواهد بود
ــر ضرورت  ــى با تأكيد ب ــين قربان محمدحس
ــوزه  ــى در ح ــاد مقاومت ــردن اقتص ــى ك اجراي
ــالمت، افزود: البته اقتصاد مقاومتى در حوزه  س
ــاير نهاد  ها عملياتى شد به  ــالمت زودتر از س س
ــانى حاذق،  گونه اى كه امروزه از نظر نيروى انس
ــاران در منطقه حرفى  ــان بيم توليد علم و درم

براى گفتن داريم.
ــرفيه در مجلس  ــردم آستانه اش ــده م نماين
ــدن  ــه داد: عملياتى ش ــالمى، ادام ــوراى اس ش
ــالمت مى تواند  ــوزه س ــاد مقاومتى در ح اقتص
نشان دهنده آن باشد كه بيماران به تعداد بسيار 
ــور براى درمان دارند  نياز به اعزام به خارج از كش
ــت و درمان به  ــه نيروهاى با تجربه بهداش چراك
ــد علم كرده و  ــيده اند كه بتوانيم تولي جايى رس
ــور  ها براى ارايه  حتى پذيراى بيماران ديگر كش

خدمات درمانى باشيم.
ــم، با بيان  ــردم در مجلس نه اين نماينده م
ــردن اقتصاد  ــى ك ــه عمليات ــبت ب ــه نس اين ك
ــكى هنوز راه  ــى در حوزه تجهيزات پزش مقاومت
ــرد: البته  ــيارى وجود دارد، تصريح ك نرفته بس
ــته در زمينه  ــورى به طور كامل نتوانس هيچ كش
ــد و همه اين  ــكى خودكفا باش ــزات پزش تجهي
ــورت بايد  ــد كند اما در هر ص ــزات را تولي تجهي
ــا را به حداقل  ــا واردات اين كاال  ه ــرد ت تالش ك

رساند.
وى با يادآورى اظهارات وزير بهداشت مبنى 
ــم  بر آن كه به هيچ وجه اجازه نخواهيم داد به اس
ــته چندم خارجى  ــد داخل، محصوالت دس تولي
ــود، افزود: همين صحبت  ها زير  را وارد كشور ش
ــت و اگر قرار باشد  ــاخت اقتصاد مقاومتى اس س
ــل هر محصول  ــا عدم توليد داخ به جهت نياز ي
غيراستاندارد وارد كشور شود ناخواسته ذهن   ها 
به سمت رانت خوارى يك گروه خاص سوق پيدا 
مى كند كه براى منفعت خود تالش مى كنند به 
اين ترتيب هر محصول دسته چندم و بى كيفيت 

وارد كشور مى شود.
ــت و درمان  ــيون بهداش ــخنگوى كميس س
ــالمى، تأكيد كرد: بدون شك  مجلس شوراى اس

ــى كردن  عمليات
ــاد مقاومتى در  اقتص
ــالمت با جديت  حوزه س
ــوى مجلس به  بيش ترى از س
ــيون بهداشت و درمان  ويژه كميس
ــه وزارت  ــه البت ــد ك ــرى خواهد ش پيگي
ــه در پيش  ــتى ك ــت نيز با همين سياس بهداش
ــته شعار امسال را  گرفته مى تواند بيش از گذش

اجرايى كند.
ــان كرد از حرف تا عمل فاصله  بايد خاطر نش
ــت كه دو صد گفته چون نيم كردار  بسيارى اس
ــت. ضرورت دارد به جد با همه ظرفيت هاى  نيس
كشور به گونه اى برنامه ريزى و اقدام كرد تا دست 
كم در پايان سال 95 شاهد دستيابى ملموس به 
ــيم، زيرا  ــى از اهداف اقتصاد مقاومتى باش بخش
ــادى فقط 30 درصد  ــع تحريم ها ى اقتص به واق
ــوده و چنان چه  ــا اثر گذار ب ــور م بر اقتصاد كش
ــود به  ــاهده مى ش ــكالت بيش تر از اين مش مش
ــت  ــرم افزارى ما از درون اس خاطر ضعف هاى ن
ــافرين ايستگاه نهم  ــتان چه مس لذا اهل بهارس
ــم ذره بين  ــتگاه ده ــافران ايس ــازه مس و چه ت
ــر عملكرد دولت  ــد و نظارت ب ــود را براى رص خ
ــتفاده خواهند  ــاد مقاومتى اس ــق اقتص در تحق

كرد.

» بررسى مى كند در پى نام گذارى سال 95 از سوى رهبر معظم انقالب «

تحقق  اقتصاد مقاومتى 
با رصد دقيق مجلس

گذرگاه قانون 
قسمت16 سرمقاله

بازهم دخل و خرج جور درنيامد! 
ادامه از صفحه اول

آمار هاى سـال گذشـته حاكى از اين بود كه هزينه هر نفر از اعضاى 
خانواده مبلغى حدود 800 هزار تومان را در بر مى گرفت به عبارت ديگر 
هزينه معيشـت يك خانوار 4 نفره به 3,2 ميليون تومان افزايش يافته 
بود. حال نظر به اين كه اين رقم هرسـاله به صورت تصاعدى باال مى رود 
اما حركت الك پشـتى مبلغ دسـتمزد ها نتوانسته اسـت حتى به گرد 
پاى نرخ تورم برسـد. اين ميزان هزينه در حالى تعيين شـده است كه 
تحوالت اقتصادى كشور در سـال گذشته گوياى نرخ رشد اقتصادى3 
درصد، تورم 15,6 درصد افزايش بيكارى به 10,6 درصد و كسرى 15,9 

ميليارد دالرى بود.
وقتـى نرخ تورم معيار افزايش دريافتى ها مى شـود از سـوى ديگر 
همين عامل (تـورم) باعث باال رفتن قيمـت بازارهاى مختلف مصرفى 
مى شـود. مصـداق اين امـر افزايـش 4-5 درصـدى قيمـت خودرو 
در سـال خواهد بـود كه بنا بـه وعده مسـؤو الن امر بـه زودى محقق 
مى شـود. گرانى كرايه هاى وسـايل نقليه چالش ديگرى اسـت كه آن 
هم ظرف چند روز آينده رونمايى شـده و جيب مسـافران با آن درگير 
خواهد شـد، بازار مسـكن نيـز بنا به نظـر كارشناسـان از يك جهش
7 تا 10 درصدى برخوردار خواهد شـد، ديگر اقالم و كاالهاى مصرفى و 
هزينه هاى آموزشى هم از عواملى هستند كه به دغدغه هاى پيش روى 

حقوق بگيران اضافه مى كند. 
حال با انجام يك حسـاب سرانگشـتى بايد ديد كـه جمع افزايش 
درصدهـاى اقالم مذكور؛ كه البته براى اختصار تنها به بيان بخشـى از 
بازار ها بسنده كرديم، به افزايش 14 درصدى حقوق مى چربد يا خير ؟! 
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قرار است اقتصاد ما در برابر چه چيزى 
مقاومت كند؟

ــت؟ مقاومت در برابر چه؟ مگر حمله اى در كار  درك عمومى از اقتصاد مقاومتى چيس
است كه از مقاومت حرف مى زنيم؟ قرار است اقتصاد ما در برابر چه چيزى مقاومت كند؟

به گزارش فارس، گاهى مى گويند اقتصاد ايران متكى بر فروش نفت است و 60 درصد 
ــكيل مى دهد. گاهى مى گويند اقتصاد  ــد ناخالص ملى آن را توليد و فروش نفت تش تولي
ــل پول هاى رايج بين المللى  ــت، چرا پول ملى ما در مقاب ايران هفدهمين اقتصاد دنيا اس
ــت؟ اقتصاددانان مى گويند يك اقتصاد قوى، اقتصادى است كه بر پايه توليد  ضعيف اس
ــاس فروش مواد خام  ــد، نه براس ــكل گرفته باش يا به عبارت ديگر توليد ارزش افزوده ش

زيرزمينى كشور.
ــف آن  را نمايان كرد.  ــاط ضع ــت و تحريم ها نق ــاد ايران ضعيف اس ــد اقتص مى گوين
جامعه شناسان مى گويند ملت ها در شرايط فشار راه رشد و تعالى خود را پيدا مى كنند. ما 
ايرانيان پس از انقالب اسالمى مان كه با تكيه بر دين و تاريخمان شكل گرفت و نخواستيم 
ــلطه قلدران باقى بمانيم، 8 سال جنگ تحميلى را مديريت كرديم، مديريتى تام و  زير س
تمام. در تمامى جبهه ها جنگيديم، جنگى بزرگ در تمامى صحنه هاى نظامى، فرهنگى، 
سياسى، اجتماعى و از همه مهم تر اقتصادى. پس از جنگ دوران سازندگى را آغاز كرديم 
سدها، جاده ها، نيروگاه ها، پااليشگاه ها، كارخانه ها و شهرهايمان را دوباره ساختيم. تالش 
ــيمى، نيروگاهى، هسته اى، فوالدسازى، صنايع غذايى،  كرديم صنايع نفت و گاز، پتروش
ــازى، صنايع مخابراتى، خودروسازى و  ــازى، ساختمان س ــازى، سد سازى، راه س داروس
ــانيم. صادراتمان را كه قبل از  ــطح جهانى برس ــعه داده و به س صنايع دفاعى خود را توس
ــعه داده و مواد پتروشيمى، مواد غذايى،  ــكبار خالصه مى شد توس انقالب به فرش و خش

لوازم خانگى، خدمات مهندسى، مواد شوينده و حتى خودرو صادر كرديم.
ــر اين قدر روى اقتصاد  ــال هاى اخي حال با اين همه چرا رهبر فرزانه و عزيزمان در س
درون زا، توليد محور و مقاومتى تأكيد دارند. ايشان نگران چه چيزى هستند؟ مگر خداى 
ــتند؟ چه  ــس از انقالب در معرض خطر هس ــتاورد ها بزرگ اقتصادى پ ــرده اين دس ناك

خطرى؟

ــوند. اين كه فكر مى كرديم تمامى  ــدات ابتدا از انحرافات فكرى آغاز مى ش تمام تهدي
ــى شده است و از طرف ديگر فكر كنيم با رفع تحريم ها  مصايب اقتصاد ما از تحريم ها ناش

تمام مشكالت اقتصادى ما رفع مى شوند، هر دو نادرست هستند.
ــت كه اقتصادهاى ملى  ــور ها موجب شده اس تعامالت روز افزون اقتصادى بين كش
ــلطه گر غربى با  ــورهاى س ــاط نزديك با يكديگر قرار گيرند. كش ــى در ارتب و بين الملل
سوءاستفاده از اين واقعيت، دست به تحريم هاى سياسى و اقتصادى كشورهايى مى زنند 
كه نمى خواهند زير سلطه آن ها باشند. آيا اقتصاد درون زا و مقاومتى واقعاً به معناى عدم 
تعامل با اقتصادهاى دنيا است؟ قطعاً اين طور نمى تواند باشد ولى اگر كفه توليد ملى يك 
ــكاى آن به فروش مواد زيرزمينى و منابع طبيعى خود بدون ايجاد  اقتصاد بر واردات و ات
ــيم كه اين اقتصاد در مقابل يورش كاالهاى  ارزش افزوده بچربد، مى توانيم مطمئن باش

وارداتى از ساير كشور ها مى تواند مقاومت كند.
ــال هاى دهه  ــه اينجانب مثالى از صنعت خودرو ارايه مى كنم. در س با توجه به تجرب
ــكل گرفت،  ــودرو و توليد برند ايرانى در صنعت خودرو ايران ش 80 كه تفكر طراحى خ
ــاز خارجى فعال در ايران سعى داشتند به هر نحو ممكن مستقيم  شركت هاى خودروس
ــنگ اندازى كنند، چرا كه با رشد درون زاى اين صنعت سهم  و غيرمستقيم در اين راه س

آن ها از بازار ايران رو به كاهش مى گذاشت.
ــتند، يك  ــفانه همان موقع هم دو ديدگاه در اين صنعت در مقابل هم قرار داش متأس
ــعى در تقويت راهبردهاى درون زايى داشت و رويكرد ديگر همكارى مونتاژ با  ديدگاه س
ــركت هاى خارجى را حمايت مى كرد. مصرف كننده ايرانى نيز به دليل قدمت، اعتبار  ش
ــود كه اوالً به  ــى نگاه مى كرد و الزم ب ــد ترديد به برند ايران ــت برند خارجى با دي و كيفي
ــز كنيم كه كرديم. مثًال  ــرعت روى كيفيت و خدمات پس از فروش برند ايرانى تمرك س
ــود تا  ــرار بود صرفاً براى برند ايرانى ارايه ش ــى خدمات پس از فروش ابتدا ق كارت طالي
ــفانه به  بتواند تصوير ذهنى مصرف كننده ايرانى را روى برند ايرانى ارتقا دهد، ولى متأس
ــد تا اين كه  دليل كوته بينى مديران بعدى اين رويكرد ها روز به روز ضعيف و ضعيف تر ش

تحريم ها شدت گرفت.
على رغم اين كه صدمه تحريم ها به صنعت خودرو را نمى توان ناديده گرفت ولى ايجاد 
فرصت طاليى رشد و توليد بدون حمايت شركت هاى خودروساز خارجى را نيز نمى توان 

كتمان كرد.
ــتگاه خودرو در روز كه توسط هر يك از دو شركت خودروساز  توليد روزانه 3 هزار دس
در اسفند 90 محقق شد در شهريور سال 91 به كم تر از هزار دستگاه در روز رسيد ولى با 
ــالش و جنب و جوش مثال زدنى در تمامى اركان اين صنعت، مجدداً بدون كمك هيچ  ت
خودروساز خارجى، هر دو شركت خودروساز توانستند يك سال بعد مجدداً توليد خود را 

به سطح قابل قبول دو هزار دستگاه در روز برسانند.
كشورهاى قدرتمند اقتصادى همواره از بازار آزاد حمايت كرده و رفع موانع تعرفه اى 
دولت هاى ساير كشور ها را خواستارند، چرا كه كاالهاى توليدى اين كشور ها توان رقابت 
ــورهاى  با كاالهاى با كيفيت آن ها را ندارند و در اين جنگ اقتصادى توليدكنندگان كش

ضعيف هستند كه زمين مى خورند و كارخانه هايشان تعطيل مى شوند.
اقتصادهاى نوپاى رو به رشد همچون ويتنام، مالزى، تركيه، تايوان، تايلند، سنگاپور 
ــاخته اند تا بتوانند در اين  ــزى تالش خود را بر مزيت هاى رقابتى خود معطوف س و اندون
ــنگين گام هاى محكمى بر دارند. ويتنام بر نيروى كار سخت كوش و ارزان خود  نبرد س
تكيه كرده و تركيه با سرمايه گذارى در زير ساخت هاى گردشگرى به توسعه اين صنعت 

پرداخته است.
ــژه خودمان كه در  ــمندى و درك صحيح از موقعيت وي ــا ايرانيان نيز بايد با هوش م
فرمايشات رهبر عزيز در خراسان مطرح شد، مزيت هاى اقتصادى مان را تشخيص داده 
ــم. در صحنه نبرد اقتصادى، امروز ايران 80 ميليونى دقيقاً  و در تقويت آن ها همت كني
ــال جديد همه طيف  ها و ديدگاه هاى مختلف  ــكوى پرش قرار گرفته است. در س در س
ــت زده،  بايد حول محور رهبرى و دولت محترم به يك حركت همه جانبه اقتصادى دس
نقاط ضعف اقتصاد را تقويت كرده و نقاط قوت را تشخيص داده و ارتقا بخشيم، انشاا.... .

نماينده وزير راه و شهرسازى در شوراى حفظ حقوق بيت المال 
ــال 1395 ويال  گفت: برخى زمينخواران با آگاهى از اين كه در س
يا آپارتمانى كه بدون مجوز قانونى ساخته اند با احكام قطعى شده 
قضايى توسط مراجع قانونى تخريب مى شود طى هفته هاى اخير 
اقدام به فروش نقدى و اقساط بلند مدت با زير قيمت كرده اند كه از 

مردم مى خواهيم فريب سودجويان را نخورند.
به گزارش ايسنا، حسين معصوم اظهار كرد: اخيراً مى بينيم كه 
در استان هاى ساحلى ويال ها يا آپارتمان هايى را با اقساط بلندمدت 
مى فروشند دليل اش اين است كه عده اى از زمينخواران، برخورد 
ــاس خطر  ــاهده مى كنند و به همين علت احس با تخلفات را مش
ــاى خود را  ــريع تر واحد ه ــد دارند تا هرچه س ــد، لذا قص كرده ان
ــل از خريد واحد  ها  ــند. وى افزود: از مردم مى خواهيم قب بفروش
ــازى  ــان وزارت راه و شهرس دقت كنند و با افراد خبره و كارشناس
ــورت كنند تا بناى مورد نظر  ــان جهاد كشاورزى مش يا كارشناس
حتماً مجوز تبصره يك ماده يك قانون جهاد كشاورزى مربوط به 
تغيير كاربرى اراضى را داشته باشد يا در محدوده طرح هاى هادى 
ــكونى يا آن چه كه قانونى  است تصويب شده  به عنوان كاربرى مس
باشد. معصوم ادامه داد: مردم الزم است به آگهى هاى پيش فروش 
ــكن دقت بيش ترى كنند و از انعقاد قرار دادهاى دست نويس  مس
ــند را در  ــد، تنظيم پيش س ــراى پيش خري ــوددارى كرده و ب خ
ــمى انجام دهند. نماينده وزير راه و شهرسازى در  دفاتر اسناد رس
ــوى  ــاخت بايد از س حفظ حقوق بيت المال تصريح كرد: مجوز س
ــوراهاى ده، روستا،  ــود و مراجعى مثل ش مراجع قانونى صادر ش

ــهردارى كه در  ــازمان هميارى هاى ش انجمن هاى روستايى، س
ــده و غيره حق صدور پروانه ندارند و قاعدتاً   ــاهده ش مازندران مش
ــت و ملك تخريب  ــده توسط اين مراجع باطل اس مجوز صادر ش
خواهد شد. همچنين كسانى كه آب و برق به اين امالك مى دهند 

بايد تحت پيگرد قانونى قرار گيرند. وى با بيان اين كه پديده شوم 
ــور نفوذ كرده اما بروز و ظهور  زمينخوارى در بسيارى از نقاط كش
آن در استان هاى ساحلى بيش تر است، اظهار كرد: انشا ا... در سال 
1395 شاهد كاهش چشم گير تخلفات زمينخوارى، درياخوارى، 

جنگل خوارى، كوه خوارى و غيره خواهيم بود، چرا كه همكارى و 
هماهنگى وزارتخانه ها، دستگاه ها، ارگان  ها و حضور ستاد مبارزه 
ــده افزايش يافته  ــورد با اين پدي ــد اقتصادى دولت، برخ با مفاس
ــتيم.  ــى و اتفاق نظر خوبى در اين خصوص هس ــاهد هم افزاي و ش
ــال جارى اراضى تصرف شده قلع وقمح مى كنيم  همچنين در س
ــده را به اجرا در مى آوريم. معصوم با بيان اين كه  و احكام قطعى ش
ــوارى را طى يكى دو هفته  ــورد با تخلفات زمينخ آمار دقيق برخ
ــال 1394 تنها  ــانيم، گفت: در س آينده به اطالع عمومى مى رس
ــان قلع وقمح و رفع  ــتان تهران حدود 10 هزار ميليارد توم در اس
ــود و ابعاد قضايى  ــيار كار بزرگى ب ــورت گرفت كه بس تصرف ص
ــت. به گفته نماينده وزير راه و شهرسازى در حفظ  ــيعى داش وس
ــهيالت طوالنى، تخلف  ــوق بيت المال با توجه به اين كه از تس حق
ــاز ها و تصرفات  ــود و ساخت وس ــكيل مى ش در حوزه اراضى تش
ــه امضاى  ــاس مكاتبه اى كه ب ــش مى يابد، براس ــاز افزاي غيرمج
ــتان كل كشور ارسال شد  ــازى رسيد و به دادس وزير راه و شهرس
ــنامه اى را صادر كردند  ــلمين رييسى بخش حجت االسالم والمس
ــوراى حفظ حقوق بيت المال با  ــه ش ــكيل جلس ــتار تش و خواس
ــؤوليت دادگسترى ها و دادستان ها  حضور همه دستگاه ها به مس
ــرعت و  ــدند و با تخلفات زمينخوارى با س ــتان ها ش در تمامى اس
قاطعيت برخورد شود. وى با اشاره به برخورد با 1800 مورد تخلف 
ــاورزى افزود: اين نشان مى دهد  ساخت وساز در حوزه اراضى كش
ــوه قضاييه هم با  ــيده اند و ق ــتگاه ها به وحدت نظر خوبى رس دس

سرعت كار را پيش مى برد.

فروش اقساطى زمين، دام جديد زمينخوارانقائم مقام وزير شهرسازى اظهار اميدوارى كرد
احتمال كاهش چشم گير زمينخوارى  در سال 1395

كوتاه  اقتصادى

ramin.a.shahi@gmail.com
رامين شاهى

مناقصه احداث سردخانه 
MN-15/463   

شركت پتروشيمي كارون در نظر دارد احداث سردخانه فاز II خود را از طريق مناقصه عمومي به واجدين شرايط  واگذار نمايد. 
محل تحويل اسناد مناقصه: ماهشهرـ منطقه ويژه اقتصادي پتروشيميـ  سايت 2ـ شركت پتروشيمي كارون- دفتر امور حقوقي و پيمانها تلفن: 06152122707 

جهت دريافت اسناد از طريق ايميل فيش واريزي و برگ درخواست خود را به آدرس famraei@krnpc.ir ارسال نماييد.( ذكر آدرس ايميل معتبر جهت ارسال اسناد مناقصه پس از 
ارسال درخواست ضرورى مى باشد)

زمان تحويل اسناد مناقصه: از تاريخ 95/01/14 لغايت 95/01/25
آخرين زمان تحويل پاكات پيشنهاد قيمت: تا پايان وقت اداري 95/02/06

قيمت فروش اسناد: 500،000 پانصد هزار ريال واريز به حساب 6005070900 بانك تجارت بنام شركت پتروشيمي كارون 
الف:مناقصه يك مرحله اي بوده و شركت كنندگان براساس مدارك و مستندات مندرج در فرم ارزيابي مورد ارزيابي  قرار خواهند گرفت و براساس مدارك و مستندات ارسالي امتياز كسب 

خواهند نمود. 
ب : حداقل امتياز الزم جهت بازگشائي پاكت پيشنهاد قيمت شركت كنندگان 60 امتياز خواهد بود. 

پ : پيشنهاد قيمت شركت كنندگاني كه حائز حداقل امتياز نگردند بازگشائي نخواهد شد.
ج : كارفرما بدون هرگونه توضيح در رد يا قبول كليه پيشنهادات مختار است.
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احتمال شراكت مزايده گران 
خريد ياهو با يكديگر 

ــركت  ــراكت با يك ش ــى ش ــريه تايم در حال بررس ــع آگاه مى گويند گروه نش مناب
خصوصى به منظور خريد دارايى هاى اينترنتى ياهو است.

ــنا به نقل از رويترز، گروه نشريه تايم آمريكا به دنبال گسترش حضور  به گزارش ايس
خود در دنياى ديجيتال است. اهداف تايم در زمينه پيدا كردن يك شريك براى گرفتن 
ــان دهنده منابع مالى محدود اين  ــك در زمينه تأمين مالى اين قرار داد احتمالى نش كم
ــرمايه 1,6  ــت. ارزش تجارت اينترنتى ياهو چندين ميليارد دالر بيش از س ــركت اس ش
ــود. به گفته منابع آگاه، گروه تايم اخيراً قبل از  ميليارد دالرى تايم در بازار برآورد مى ش
ــنهاد دهندگان را در روند فروش از ارتباط با  امضاى يك توافق عدم افشا با ياهو كه پيش

يكديگر منع مى كند، مذاكراتى را با شركت هاى خريدار انجام داده است.
ــنهادات در دور اول  ــت ياهو پس از ثبت پيش ــت كه تايم اميدوار اس اين در حالى اس
ــنهاددهندگان اجازه دهد با يكديگر  ــت 11 آوريل انجام شود، به پيش مزايده كه قرار اس

شريك شوند لذا احتمال شراكت مزايده گران خريد ياهو وجود دارد.
ــيارى از  ــت. بس ــود را انتخاب نكرده اس ــريك خ ــركت خصوصى ش ــم هنوز ش تاي
ــنهاد خود براى دارايى هاى  ــى پيش ــرمايه دار خصوصى در حال بررس ــركت هاى س ش
اينترنتى ياهو از جمله گروه بلك استور KKR، تى پى جى كپيتال LP، آپاكس پارتنرز 
LLP، واربورگ پينكاس LLC، بين كپيتال LLC و هلمان& فريدمن LLC هستند. 
منابع آگاه مى گويند: ساختار قرارداد احتمالى كه تايم و حاميان مالى سرمايه گذارى اش 
ــوم به «ريورس موريس تراست» است. اين ساختار  در حال بررسى آن يك معامله موس
ــاال به ياهو اجازه خواهد داد دارايى هاى خود را به صورت معاف از ماليات به فروش  احتم
ــركت هاى خصوصى سرمايه گذارى از اظهارنظر  برساند. سخنگوى ياهو، گروه تايم و ش
ــال 2014 از شركت  ــركت تايم در س در اين خصوص خوددارى كرده اند. از زمانى كه ش
مادر «تايم وارنر» جدا شد، جو ريپ، مديرعامل اين شركت درباره سرمايه گذارى درباره 
ــر صحبت هاى زيادى كرده است.  ــعه اين شركت فراتر از بحث چاپ و نش تجارت و توس
اين شركت مستقر در نيويورك كه نشرياتش شامل پيپل و اسپورتز ايلوستريتد و مجله 
ــت.  ــاى اخير به دنبال حضور در دنياى ديجيتال بوده اس ــتند در ماه ه معروف تايم هس
ــركت بازاريابى «واينت تكنولوژى» مستقر در نيويورك را كه  گروه تايم در ماه فوريه ش
ــپيس» است، خريدارى كرد. اين شركت همچنين  مالك شبكه اجتماعى نوپا «ماى اس
در پاييز گذشته وبسايت هلوگيگلز را كه در زمينه سبك و سياق زندگى فعاليت مى كند 
ــار روزافزون از جانب سهامداران و سرمايه گذاران براى فروش  خريدارى كرد. ياهو با فش
كسب و كار اصلى خود شده است. تحليلگران معتقدند، شركت مخابراتى بزرگ وريزون 
ــرد، محتمل  ترين  ــته AOL را به قيمت 4,4 ميليارد دالر خريدارى ك ــال گذش كه س
ــال گذشته با  ــاالنه تايم س كانديدا براى خريد تجارت اينترنتى ياهو مى دانند. درآمد س
ــركت از راه تبليغات و  ــد كاهش به 3,1 ميليارد دالر كاهش يافت و درآمد اين ش 5 درص
ــريات با 10 درصد كاهش به 1,32 ميليارد دالر رسيد، اما درآمد تبليغات ديجيتال  نش

اين شركت با 11 درصد افزايش سال گذشته به 221 ميليون دالر رسيد.

ــال 1394  تراز تجارى ايران از فروردين ماه س
ــفندماه مثبت ماند و در نهايت در پايان  تا پايان اس
سال 1394 كارنامه تجارت خارجى كشور با 916 
ــد كه در  ــته ش ــون دالر مازاد تراز تجارى بس ميلي
ــابقه نداشته  ــورمان س تاريخ تجارت خارجى كش
ــنا به نقل از گمرك ايران، در  است. به گزارش ايس
ــزان 42 ميليارد و  ــال 1394، در مجموع به مي س
ــادر و 41 ميليارد  ــون دالر انواع كاال ص 415 ميلي
ــد. اين ارقام  ــور ش و499 ميليون دالر نيز وارد كش
نشان دهنده آن است كه ارزش صادرات كشورمان 
16 و 11 صدم درصد و واردات كشورمان 22 و 53 
ــال 1393 كاهش داشته  صدم درصد نسبت به س
ــوى ديگر اين آمار حاكى از آن است كه  است. از س
ــال 1394 به ميزان 12 ميليارد و 70 ميليون  در س
ــال1393 صرف  ــه س ــبت ب ــرى نس دالر ارز كم ت
ــت. همچنين در اين مدت حجم  ــده اس واردات ش
ــورمان به 93 ميليون و 520 هزار تن  صادرات كش
و حجم واردات كشورمان به 35 ميليون و 70 هزار 

تن رسيد كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل به 
ــب 7 و 18 صدم درصد و 18 و 47صدم درصد  ترتي
كاهش داشته است. بر اين اساس ما شاهد افزايش 
ــورمان در  ــن قيمت كاالهاى صادرات كش ميانگي
ــته بوديم كه از كاهش نسبتاً محسوس  سال گذش
ــط  ــى حكايت دارد به طورى كه متوس خام فروش
ــورمان در سال  قيمت هر تن كاالى صادراتى كش
گذشته به 461 دالر رسيد و يك و 22 صدم درصد 
ــط قيمت هر تن  ــت. همچنين متوس افزايش ياف
ــيد كه  كاالى وارداتى به يك هزار و 183 دالر رس
ــته و نشان مى دهد سهم مواد  5 درصد كاهش داش
ــورمان در سال گذشته افزايش  اوليه از واردات كش

يافته است.
اقالم عمده كاالهاى صادراتى و وارداتى

ــاى صادراتى  ــده كااله ــالم عم ــى اق بررس

ــال 1394 نشان مى دهد جايگاه  كشورمان در س
ــاى صادراتى به  ــات گازى در ميان كااله ميعان
ــته و سال گذشته 52 و 42 صدم  شدت افت داش
ــته و  ــادرات ميعانات گازى افت داش درصد، ص
ــادرات غيرنفتى  ــر افت ص ــر قابل توجهى ب تأثي
كشورمان گذاشته است كه تحت تأثير نوسانات 
ــت. با اين  ــديد قيمت نفت صورت گرفته اس ش
ــيمى و  ــادرات انواع محصوالت پتروش وجود ص
ساير كاال ها با روند كاهشى بسيار كم ترى مواجه 
بوده و فقط 2 درصد كاهش داشته اند كه البته در 
ــيمى از ساير  صورت تفكيك محصوالت پتروش
ــيمى  ها  ــش صادرات پتروش ــاهد افزاي كاال ها ش
ــده كاالهاى  ــا در مجموع عم ــم. ام ــم بوده اي ه
ــاى نفتى و  ــامل گازه ــه ترتيب ش ــى ب صادرات
ــده با  ــع ش ــكل ماي ــاى گازى ش هيدروكربوره

ــهم 4 و 40 صدم درصد از كل ارزش صادرات،  س
ــده با سهم 3 و 98 صدم درصدى  پروپان مايع ش
ــت.  ــهم 3 و 47 صدم درصدى بوده اس و قير با س
ــورمان هم به ترتيب  عمده كاالهاى وارداتى كش
ــامل ذرت دامى با سهم 3 و 39 صدم درصدى  ش
ــهم2 و 9 صدم  ــدم با س از كل ارزش واردات، گن
ــهم يك و 75 صدم  ــويا با س درصدى، لوبياى س
ــهم يك و 64 صدم درصدى  درصدى، برنج با س
ــهم يك و 62 صدم درصدى  و كنجاله سويا با س

قرار دارد.
عمده  ترين كشورهاى واردكننده و 

صادركننده
ــورهاى چين،  ــال 1394به ترتيب كش در س
ــتان و هند  ــارات عربى متحده، افغانس عراق، ام
ــاى ايرانى بوده اند  ــن خريداران كااله عمده  تري

ــى متحده و  ــارات عرب ــورهاى ام ــهم كش كه س
افغانستان از كاالهاى صادراتى ايران در مقايسه 
ــهم هند نيز  ــال 1393 افزايش داشته و س با س
ــن از كاالهاى  ــهم چي ــت، اما س ثابت مانده اس
صادراتى ايران بيش از 23 درصد كاهش داشت. 
ــورهاى صادركننده كاال به ايران  عمده  ترين كش
در سال گذشته نيز به ترتيب شامل چين، امارات 
ــوئيس  ــره جنوبى، تركيه و س ــى متحده، ك عرب
ــن خصوص  ــن نكته در اي ــه مهم تري بوده اند ك
ــدى واردات كاالى چينى به  ــش 18 درص كاه
ــال 1394 بوده است. همچنين  كشورمان در س
ــهم كشور سويس  ــان مى دهد كه س آمار ها نش
ــام معامالت  ــل انج ــورى كه مح ــوان كش به عن
ــور ها در آن جا بوده از تجارت  كاالهاى ساير كش
ــزان 5 درصد افزايش  ــورمان به مي خارجى كش
ــده در انجام  ــى متح ــهم امارات عرب ــه و س يافت
ــران 36 درصد  ــالت كاالهاى وارداتى به اي معام

كاهش داشته است.

تراز تجارت خارجى كشور در سال 94 مثبت شد
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نايب رييس شوراى كارگرى شهردارى سارى خبر داد
لبيك اعضاى شوراى كارگرى شهردارى 

سارى به فرمان  مقام معظم رهبرى
ــت به نام گذارى امسال از  مهدى رضواندوس
سوى مقام رهبرى به نام اقتصاد مقاومتى، اقدام 
ــور است اشاره كرد  و عمل كه تنها راه نجات كش
ــد و  ــق اقتصاد مقاومتى عامل رش و افزود: تحق

بالندگى كشور و نظام اسالمى است.
ــب رييس  ــه مزايده، ناي ــزارش مناقص به گ
ــا بيان  ــارى ب ــهردارى س ــوراى كارگرى ش ش
ــور تمامى  ــى بايد مح ــاد مقاومت ــه اقتص اين ك
برنامه ريزى هاى مسؤوالن و مردم در سال جارى 
باشد خاطرنشان كرد: مديريت شهرى بايد شبا 
ــش  ــت، دقيق، و تالش و كوش برنامه ريزى درس
ــهروندان زمينه ساز حركت هاى  خود در كنار ش

ــى و اخالقى  ــازندگى، اقتصادى، اجتماعى، سياس جديد در عرصه هاى مختلف س
ــتيابى به موفقيت هاى بيش تر شهرمان  باشد تا شاهد رونق و آبادانى همراه با دس

باشيم.
وى افزود: جارى سازى اقتصاد مقاومتى در حوزه هاى مختلف مديريت شهرى 

كارآمد ترين راهبرد پيشرفت و توسعه شهرى است.
رضوان دوست با اشاره به اين كه شهردارى سارى سال 95 را با تالش و خدمتى 
ــاد مقاومتى قدم هاى  ــال اقتص ــعار امس ــدگار براى تحقق و اقدامات عملى ش مان
ــعه و پيشرفت شهرمان يعنى رونق اقتصادى،  ويژه اى بر خواهد داشت گفت: توس
ــرفت و توسعه ايران اسالمى را  توليد پايدار و اتكا بر نيروهاى جوان داخلى كه پيش

به همراه خواهد داشت.
ــارى با بيان اين كه اجراى فرامين  ــوراى كارگرى شهردارى س نايب رييس ش
ــوراى  ــت تأكيد كرد: ش ــؤوالن يك تكليف اس واليت فقيه براى همه مردم و مس
ــتاى تحقق  ــد و به صورت عملى در راس ــارى با صداى بلن ــهردارى س كارگرى ش
ــهرى شهر سارى و به فرمان واليت براى  فرامين مقام معظم رهبرى به مديريت ش

پيشرفت نظام مقدس جمهورى اسالمى ايران لبيك خواهد گفت.
ــهرى بايد در خدمت تحقق  ــه وى قابليت ها و ظرفيت هاى مديريت ش به گفت
شاخص هاى اقتصاد مقاومتى قرار گيرد تا نظام اسالمى به سوى پيشرفت حركت 
كند. مهدى رضواندوست در ادامه با بيان اين كه مديريت شهرى عرصه اى است كه 
مى تواند نقش فعال در حوزه اقتصاد مقاومتى و اقدامات عملى داشته باشد چراكه 
ــتردگى  ــان كرد: با توجه به گس ــرو كار دارد خاطرنش با همه ابعاد زندگى مردم س
ــت، رفاه و  ــهرى در معيش ــهرى و تأثير خدمات ش ــوع موضوعات مديريت ش و تن
ــعه شهر و شهروندان قابليت ها و ظرفيت هاى اين حوزه بايد در خدمت تحقق  توس
ــد. وى در ادامه يادآور شد: نظام اسالمى نظام  ــاخص هاى اقتصاد مقاومتى باش ش
متعلق به يكايك مردم و براى مردم است و مهم ترين عامل تحقق اقتصاد مقاومتى 

حمايت و همراهى مردم با مسؤوالن است.
نايب رييس شوراى كارگرى شهردارى سارى با اشاره به اين كه توجه به اقتصاد 
ــرفت شهر سارى خواهد  ــعه و پيش مقاومتى و اقدامات عملى مهم ترين عامل توس
ــارى از اين الگو به  ــهرى س بود گفت: ما تالش مى كنيم تا در مجموعه مديريت ش
نحو صحيح و مطلوب استفاده كنيم. رضواندوست در پايان متذكر شد: بهره گيرى 
از اقتصاد مقاومتى خنثى كننده تحريم ها و تهديدهاى دشمنان است و راه را براى 

خودكفايى و استقالل كشور فراهم مى كند.

اقبال بازار به سهام 
شركت فوالد مباركه

ــركت فوالد مباركه همزمان با شروع  ــهام ش س
سال 95 با استقبال بازار سرمايه مواجه بود.

ــادى و مالى  ــادرى معاون اقتص ــين ن اميرحس
ــم انداز فروش  ــه گفت: چش ــركت فوالد مبارك ش
ــزى از نظر  ــركت هاى معدنى و فل ــودآورى ش و س
ــب افزايش 15 درصدى تعرفه  تحليلگران با تصوي
ــوالدى و افزايش نرخ جهانى  واردات محصوالت ف
ــود و از  ــال جديد مثبت ارزيابى مى ش فوالد در س
ــى روزهاى  اين روبه رغم آن كه ديگر صنايع بورس
ــهام  ــود ليكن س ــم رونق ب ــال 95، ك ــداى س ابت
شركت هاى معدنى و فوالدى خصوصاً سهام فوالد 
ــد قيمت  ــا حجم بااليى از معامالت و رش مباركه ب
ــهام فوالد مباركه  ــه گرديد. به گونه اى كه س مواج
ــم معامالت 200  ــال با حج ــى 3 روز ابتداى س ط
ــهم، تا قيمت 1500ريال افزايش يافت  ميليون س
كه طى چند ماه گذشته باال ترين قيمت بوده است.

رشد 15 درصدى ارزش هر سهم 
فوالد مباركه

به گزارش مناقصه مزايده، با اتمام پذيره نويسى 
ــركت در تاريخ  ــرمايه ش ــش س ــه دوم افزاي مرحل
ــهام شركت از قيمت 1300  94/12/19، قيمت س
ــه قيمت 1500 ريال  ريال در تاريخ 94/12/20 ب

در تاريخ 94/1/8 با رشد 15 درصدى مواجه شد.
ــاخص كل بورس از 61,400  ــت ش گفتنى اس
ــه حداكثر 81,260 در تاريخ  در تاريخ 94/10/1 ب
ــر 32 درصدى را  ــدى بالغ ب ــيد و رش 95/1/8 رس
ــوالد مباركه از  ــهام ف ــه نمود، درحالى كه س تجرب
ــخ 94/10/23 از قرار هر  كمترين حد خود در تاري
سهم 1001 ريال به 1505 ريال در تاريخ 95/1/8 
افزايش يافت كه رشدى بالغ بر 50درصد را تجربه 
ــدت دو ماه اخير  ــت. بدين ترتيب طى م كرده اس
ــركت از 7500 ميليارد تومان  ارزش بازار سهام ش
ــان افزايش يافته و 3750  به 11250 ميليارد توم
ــهامداران شركت افزوده  ميليارد تومان به ثروت س

شده است.

ــازى معادن و صنايع  ــعه و نوس ــازمان توس س
معدنى ايران خدمات حمل و نقل مجتمع معدنى 
ــى واگذار  ــه بخش خصوص ــوران را ب طالى زرش
مى كند. به گزارش مناقصه مزايده، سازمان توسعه 
و نوسازى معادن و صنايع معدنى ايران (ايميدرو) 
ــا انتخاب  ــزارى مناقصات، ب ــاس قانون برگ براس
ــل و نقل مجتمع معدنى و  پيمانكار، خدمات حم
ــوران را براى مدت يك سال از  صنعتى طالى زرش
ــه اى در اختيار  طريق مناقصه عمومى يك مرحل

بخش خصوصى مى گذارد.
ــركت در مناقصه خدمات حمل  متقاضيان ش
ــورارن بايد گواهى نامه  و نقل مجتمع طالى زرش
ــه كارى مفيد و مرتبط  صالحيت تخصص و تجرب
ــات مراجع ذى صالح در  ــوع مناقصه، الزام با موض
ــوع مناقصه،  ــاى مرتبط با موض اجراى فعاليت ه
تأييديه معتبر از وزارت كار و امور اجتماعى در امور 

خدماتى و همچنين تأمين مالى را داشته باشد.
ــروژه، مجتمع معدنى و صنعتى  محل اجراى پ
ــتان آذربايجان غربى،  طالى زرشوران واقع در اس
شهرستان تكاب، كيلومتر 35 جاده تخت سليمان، 
روستاى زرشوران است. معدن كارى در زرشوران 
ــار قديمى طال و  ــته اى طوالنى دارد. كانس گذش
ــويى در نهشته هاى اين ناحيه  آثار باستانى طالش
ــت و فعاليت بهره بردارى  بازگو كننده ميزان قدم
ــت. در كتاب ها و نوشتارهاى  طال در اين ناحيه اس
ــتگان در چند مورد  تاريخى برجاى مانده از گذش
ــت. چنان چه شواهد  به اين مسأله اشاره شده اس
ــتخراج طال و زرنيخ آن  تاريخى وجود دارد كه اس
ــيان و ساسانيان  ــكانيان، هخامنش را به مادها، اش
ــوران- تخت سليمان  نسبت مى دهد. نقشه زرش
ــكاران (1367)  ــط باباخانى و هم ــن بار توس اولي

ــالمى (1370) گزارش  تهيه شد. توسط تدين اس
اكتشاف ژئوشيميايى زرشوران و توسط صميمى 
و همكاران (1370) نقشه زمين شناسى 1: 1000 
ــد. كريمى (1372) با مطالعه  ــوران تهيه ش زرش
سنگ شناسى، كانى شناسى و بررسى تشكيل طال 
ــوران، تز كارشناسى ارشد خود را  و آرسنيك زرش
ارايه داد و پس از آن با مطالعات بيشتر(1388)، بر 
روى پاراژنز كانى ها، الگويى ارايه كرد كه به همراهى 
كانى گچليت به عنوان كانى شاخص كانسارهاى 
هيدروترمال با كانى هاى ديگر كانى هاى زرشوران 
ــاى  ــوب پژوهش ه ــود. در چارچ ــاره مى نم اش
ــركت  ــط اجاقى (1374) و از طريق ش طال، توس
كاوشگران نقشه1: 20000 زمين شناسى تهيه و 
ارايه شده و پس از آن در چارچوب يك طرح بزرگ 
اكتشاف طال بررسى هاى پيچيده زمين شناسى، 
ــتيابى به طال  ــيمى با گمانه زنى جهت دس ژئوش

انجام شد كه هدف آن كشف يك افق طال در ناحيه 
بوده است. مطالعات و بررسى هاى فراوانى توسط 
اسدى (1379) و مهرابى (1386) تا چند سال بعد 
ــاى متعدد در زمينه  در قالب مقاالت و گزاراش ه
سنگ شناسى ، كانى شناسى، مدل سازى، بررسى 
كانى هاى همراه به ويژه نقره و مس و معرفى پاراژنز 
و... در منطقه معدنى زرشوران صورت گرفته است 
كه نتايج آن حايز اهميت است و مبناى بسيارى از 
مطالعات گسترده مربوط به هر بخش در سال هاى 

بعد بوده است.
ــه معدنى  ــوق، منطق ــات ف ــر مطالع عالوه ب
ــوران به جهت فعاليت هاى اكتشافى صورت  زرش
ــات و شركت هاى مختلفى  گرفته از سوى مؤسس
مورد توجه قرار داشته است. پيش از انقالب امتياز 
ــركت كاوه به  ــدن به عهده ش ــردارى از مع بهره ب
مديريت مظاهرى بوده است. پس از انقالب، جهاد 

سازندگى معدن را در اختيار گرفت و آن را در سال 
ــافى واگذار كرد.  ــركت خدمات اكتش 1364به ش
محدوده معدنى زرشوران تا قبل از سال1370 به 
عنوان معدن زرنيخ مورد توجه و بهره بردارى بود. 
ــال 1370 اين كانسار به عنوان يك پتانسيل  از س
ــت و مطالعات  ــرار گرفته اس ــه ق ــال مورد توج ط
ــر روى آن در  ــافى تا مرحله نيمه تفصيلى ب اكتش
چارچوب طرح اكتشاف سراسرى طال انجام گرفته 
ــركت مينرال اكسپرت و  است. در سال1375 ش
شركت ماينركو از كشور آفريقاى جنوبى عمليات 
ــافى معدن را ادامه داد و شركت كالسيمين  اكتش
ــت.  ــاور در اين پروژه همكارى داش به عنوان مش
امتياز اكتشاف تفصيلى كانسار در سال 1378 به 
ــد و فعاليت هاى  ــركت آنگلوآمريكن واگذار ش ش
ــار را ادامه داد. در اين  ــافى بر روى اين كانس اكتش
ــركت سهامى  زمان بهره بردارى معدن بر عهده ش
ــت كه مدت كوتاهى به  كل معادن ايران قرار داش
ــان  ــش صنعت و معدن خراس ــركت اوج پژوه ش

به صورت پيمان مديريتى واگذار شد.
ــركت تهيه  ــدن در اوايل دهه 80 به ش اين مع
ــازمان  و توليد مواد معدنى ايران و پس از آن به س
ــازى معادن و صنايع معدنى ايران  ــعه و نوس توس

واگذار شده است.
ــاخت كارخانه  ــت س ــد در دس ــرارداد كلي ق
استحصال طال و انجام اكتشافات تفصيلى در سال 
ــرانجام با توليد طال 24عيار در  1387 منعقد و س
ــى و صنعتى  ــع معدن ــهريور 1393 مجتم 13 ش
طالى زرشوران آماده افتتاح شده است. سرانجام 
ــت جناب  ــن مجتمع در تاريخ 93/8/24 به دس اي
اسحاق جهانگيرى، معاون اول رياست جمهورى 

افتتاح شد.

واگذارى خدمات حمل و نقل معدن زرشوران 
از طريق مناقصه به بخش خصوصى

ــور بخش استخراج  تغييرات ارزش دالرى تجارت خارجى كش
ــبت به فصل مشابه سال قبل منفى بوده  معدن در پاييز 1394 نس

است.
ــار ايران ارزش  ــاس اعالم مركز آم ــزارش معدن24، براس به گ
دالرى صادرات محصوالت بخش استخراج معدن به جز نفت خام و 
گاز طبيعى، در پاييز 1394 نسبت به فصل مشابه سال قبل(پاييز) 

1393، كاهشى معادل 37,94 درصد دارد. همچنين ارزش دالرى 
ــه جز نفت خام و گاز  ــتخراج معدن ب صادرات محصوالت بخش اس
ــبت به فصل گذشته (تابستان) 1394  طبيعى، در پاييز 1394 نس
نيز از 1,36 درصد كاهش برخوردار است. براساس اعالم مركز آمار 
ارزش دالرى واردات محصوالت بخش معدن در پاييز سال 1394 
ــال قبل(پاييز) 1393، كاهشى معادل  ــابه س ــبت به فصل مش نس

ــه با فصل گذشته (تابستان) 1394  69,23 درصد دارد و در مقايس
نيز كاهش 63,18 درصدى را نشان مى دهد.

ــده توسط مركز آمار ايران  گفتنى است، در آمارگيرى انجام ش
ــاورزى و  صادرات و واردات بخش هاى عمده اقتصادى ازجمله كش
شكار و جنگلدارى، شيالت، استخراج معدن و صنعت مورد بررسى 

قرار گرفته است.

 مركز آمار ايران

تراز تجارى معدن در پاييزگذشته منفى شد 

اخبار شركت ها اخبار شركت ها

دانشگاه علوم پزشكى و خدمات بهداشتى و درمانى استان گلستان در نظر دارد نسبت به خريد اقالم تاسيسات شامل دو دستگاه 
چيلر تراكمى از نوع اسكرو (هواخنك) از طريق مناقصه عمومى يك مرحله اى از پيمانكار واجد شرايط اقدام نمايد.

كارفرما و دستگاه مناقصه گزار: دانشگاه علوم پزشكى و خدمات بهداشتى درمانى گلستان.
1-مشخصات دستگاهها : دو دستگاه چيلر تراكمى از نوع اسكرو (هوا خنك) هر دستگاه به ظرفيت 75 تن واقعى .

2-برآورد اوليه حدود: 4,000,000,000 ريال .                             3-مدت اجراى كار: يك ماه شمسى .
ــه يكي از صورت هاي  ــت كه بايد ب ــال ( هجده ميليون و پانصد هزار ريال)  اس 4-مبلغ تضمين شـركت در مناقصه: 18,500,000 ري

مشروحه ذيل در پاكت الف به دستگاه مناقصه گزار تسليم شود .
الف – واريز وجه نقد به حساب 4830651896 نزد بانك ملت مركزى بنام دريافت و پرداخت سپرده دانشگاه علوم پزشكى گلستان .

ب – ضمانتنامه بانكي به نفع دانشگاه علوم پزشكي گلستان . 
ــه ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد و عالوه بر  مدت اعتبار تضمين هاي فوق بايد حداقل سه ماه پس از تاريخ افتتاح پيشنهادها بوده و براي س

آن ضمانتنامه هاي بانكي بايد طبق فرمهاي مورد قبول تنظيم شود .
5-مهلت دريافت اسناد مناقصه : فروش اسناد مناقصه از تاريخ 1395/01/22 لغايت 1395/01/24

ــماره 2178444757003 نزد بانك ملى به نام در آمد متفرقه  ــد كه مى بايست به حساب ش قيمت اسناد مناقصه 500,000 ريال مى باش
دانشگاه علوم پزشكى و خدمات بهداشتى درمانى گلستان واريز و فيش آن جهت تحويل اسناد مناقصه تحويل دانشگاه گردد.

6-مهلت تحويل اسناد مناقصه: آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه روز شنبه  مورخ 1395/02/04 تا ساعت  15 مى باشد.
7-تاريخ بازگشايى اسناد مناقصه : جلسه كميسيون مناقصه ساعت 10 صبح مورخ 1395/02/08 

8-نشانى مناقصه گزار: استان گلستان- شهرستان گرگان - بلوار هيركان - ستاد مركزى دانشگاه علوم پزشكى گلستان.
محل تحويل دستگاه ها: استان گلستان- شهرستان كالله –  سايت بيمارستان رسول اكرم (ص) - ساختمان كلينيك تخصصى . 

لذا از شركتهايى كه داراى گواهى صالحيت حداقل رتبه 5 رشته تاسيسات و تجهيزات و يا داراى پروانه بهره بردارى از وزارت صنايع و معادن 
ــازنده مى باشند جهت دريافت اسناد مناقصه عمومى  (مرتبط با چيلر) و يا داراى نمايندگى مجاز فروش و خدمات پس از فروش كارخانه س
ــرايط جهت دريافت اسناد مناقصه الزم است با همراه داشتن 1- معرفى نامه  يك مرحله اى دعوت بعمل مى آيد. نماينده پيمانكاران واجد ش
كتبى ممهور به مهر شركت 2- فيش واريزى 3- مهر شركت 4- تصوير صالحيت پيمانكارى در رشته فوق الذكر كه در سامانه ساجات تاييد 
ــتان گلستان – شهرستان گرگان –  ــد و يا تصوير مجوزهاى فعاليت معتبر فوق الذكر، در تاريخ هاى تعيين شده فوق به آدرس: اس شده باش
ــتى درمانى گلستان – معاونت توسعه مديريت و منابع  ميدان بسيج – بلوار هيركان – ستاد مركزى دانشگاه علوم پزشكى و خدمات بهداش

– واحد دفتر فنى مراجعه نمايند. شماره تماس:01732423920 هزينه انتشار آگهى بر عهده برنده مناقصه مى باشد.

آگهى فراخوان   عمومى

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشكى و خدمات بهداشتى درمانى گلستان

يك مرحله اى

ــبت به خريد اقالم تاسيسات شامل دو دستگاه  دانشگاه علوم پزشكى و خدمات بهداشتى و درمانى استان گلستان در نظر دارد نس
چيلر تراكمى از نوع اسكرو (هوا خنك) از طريق مناقصه عمومى يك مرحله اى از پيمانكار واجد شرايط اقدام نمايد.

كارفرما و دستگاه مناقصه گزار: دانشگاه علوم پزشكى و خدمات بهداشتى درمانى گلستان.
1-مشخصات دستگاهها: دو دستگاه چيلر تراكمى از نوع اسكرو (هوا خنك) هر دستگاه به ظرفيت 165 تن واقعى .

2-برآورد اوليه حدود: 9,000,000,000 ريال .                             3-مدت اجراى كار: يك ماه شمسى .
ــت كه بايد به يكي از صورت هاي  ــش ميليون و پانصد هزار ريال)  اس 4-مبلغ تضمين شـركت در مناقصه: 33,500,000 ريال (سى و ش

مشروحه ذيل در پاكت الف به دستگاه مناقصه گزار تسليم شود .
الف – واريز وجه نقد به حساب 4830651896 نزد بانك ملت مركزى بنام دريافت و پرداخت سپرده دانشگاه علوم پزشكى گلستان .

ب – ضمانتنامه بانكي به نفع دانشگاه علوم پزشكي گلستان . 
ــه ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد و عالوه بر آن  مدت اعتبار تضمين هاي فوق بايد حداقل سه ماه پس از تاريخ افتتاح پيشنهادها بوده و براي س

ضمانتنامه هاي بانكي بايد طبق فرمهاي مورد قبول تنظيم شود .
5-مهلت دريافت اسناد مناقصه : فروش اسناد مناقصه از تاريخ 1395/01/22 لغايت 1395/01/24

قيمت اسناد مناقصه 500,000 ريال مى باشد كه مى بايست به حساب شماره 2178444757003 نزد بانك ملى به نام درآمد متفرقه دانشگاه 
علوم پزشكى و خدمات بهداشتى درمانى گلستان واريز و فيش آن جهت تحويل اسناد مناقصه تحويل دانشگاه گردد.

6-مهلت تحويل اسناد مناقصه: آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه روز شنبه مورخ 1395/02/04 تا ساعت 15 مى باشد.
7-تاريخ بازگشايى اسناد مناقصه: جلسه كميسيون مناقصه ساعت 10 صبح مورخ 1395/02/07 

8-نشانى مناقصه گزار: استان گلستان- شهرستان گرگان - بلوار هيركان - ستاد مركزى دانشگاه علوم پزشكى گلستان.
محل تحويل دستگاه ها: استان گلستان- شهرستان گرگان –  سايت بيمارستان شهيد صياد شيرازى – ساختمان گوارش و كبد.

ــات و تجهيزات و يا داراى پروانه بهره بردارى از وزارت صنايع و معادن  لذا از شركتهايى كه داراى گواهى صالحيت حداقل رتبه 5 رشته تاسيس
(مرتبط با چيلر) و يا داراى نمايندگى مجاز فروش و خدمات پس از فروش كارخانه سازنده مى باشند جهت دريافت اسناد مناقصه عمومى يك 
مرحله اى دعوت بعمل مى آيد. نماينده پيمانكاران واجد شرايط جهت دريافت اسناد مناقصه الزم است با همراه داشتن 1- معرفى نامه كتبى 
ممهور به مهر شركت 2- فيش واريزى 3- مهر شركت 4- تصوير صالحيت پيمانكارى در رشته فوق الذكر كه در سامانه ساجات تاييد شده باشد 
و يا تصوير مجوزهاى فعاليت معتبر فوق الذكر، در تاريخ هاى تعيين شده فوق به آدرس: استان گلستان – شهرستان گرگان – ميدان بسيج – 
ــتى درمانى گلستان – معاونت توسعه مديريت و منابع – واحد دفتر فنى  بلوار هيركان – ستاد مركزى دانشگاه علوم پزشكى و خدمات بهداش

مراجعه نمايند. شماره تماس:01732423920 هزينه انتشار آگهى بر عهده برنده مناقصه مى باشد.

آگهى فراخوان   عمومى

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشكى و خدمات بهداشتى درمانى گلستان

يك مرحله اى
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آگهي   آگهي   
ــات و نگهبانى  دانشـگاه سـمنان در نظر دارد امور انتظام
ــق مناقصه  ــال 1395 از طري ــود را در س واحدهاى تابعه خ
ــوابق مفيد در امورفوق  ــرايط و داراى س به پيمانكار واجد ش
واگذار نمايد. لذا از عالقمندان به همكارى دعوت مى شود، از 
تاريخ 1395/1/14 جهت آگاهى از شرايط و دريافت مدارك 

شركت در مناقصه به آدرس زير مراجعه فرمايند. 
آدرس : سمنان ، روبروى پارك سوكان، پرديس شماره يك، 

سازمان مركزى، دبيرخانه مركزى .

دانشـگاه سـمنان در نظر دارد امور مربوط به باغبانى، احيا، 
ــش خود  ــبز واحدهاى تحت پوش ــعه فضاى س نگهدارى و توس
ــرايط و  ــال 1395 از طريق مناقصه به پيمانكار واجد ش را در س
ــبز واگذار نمايد. لذا از  داراى سوابق مفيد در نگهدارى فضاى س
ــود، از تاريخ 1395/1/14  عالقمندان به همكارى دعوت مى ش
ــرايط و دريافت مدارك شركت در مناقصه به  جهت آگاهى از ش

آدرس زير مراجعه فرمايند. 
ــوكان، پرديس شماره يك،  ــمنان ، روبروى پارك س آدرس : س

سازمان مركزى، اداره امور عمومى.
روابط عمومى دانشگاه سمنانروابط عمومى دانشگاه سمنان  

آگهى  عمومى
ــت و رتبه بندى معاونت  ــه داراى گواهينامه صالحي ــرايط ك ــر را از طريق مناقصه عمومى به پيمانكاران واجد ش ــروحه زي شـهرداري جعفريه در نظر دارد پروژه مش

برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى مى باشند، طبق فهرست بهاء راه و باند سال 1394 بدون تعديل و مابه التفاوت مصالح واگذار نمايد. 

مبلغ تضمين مبلغ به ريالمشخصات پروژهمحل اجراءعنوان پروژهرديف
توضيحاتبه ريال

جدولگذارى و زيرسازى و 1
آسفالت و اجراى يك حلقه چاه

زيرگذر شهر 
جعفريه

اجراى جدولگذارى به طول 220 متر و 
زيرسازى و آسفالت به مساحت 4600 

مترمربع و اجراى يك حلقه چاه
رتبه مورد نياز:2,355,870,70313,600,000

راه و باند

ــرايط مى توانند بعد از انتشار آگهى نوبت دوم با در دست داشتن خالصه اى از سوابق كارى و مدارك ثبتى جهت دريافت فرم شرايط مناقصه به  1-كليه پيمانكاران واجد ش
آدرس شهردارى جعفريه واحد امور فنى مراجعه نمايند و در صورت نياز با شماره تلفن 36223434-025 همه روزه به جز ايام تعطيل در وقت ادارى تماس حاصل نمايند. 

2- ساير اطالعات و شرايط در اسناد مناقصه درج شده است.
3- شهرداري در رد يا قبول هريك از پيشنهادات مختار است.

4- مبلغ تضمين مى بايست بصورت ضمانت نامه بانكى (اعتبار ضمانت نامه 3 ماه) يا فيش واريزى به حساب سيبا شماره 2171143503003 نزد بانك مل شعبه مركزى قم باشد. 
روابط عمومي شهرداري جعفريه5- هزينه انتشار آگهى با برنده مناقصه مى باشد. 

نوبت دوم 

95
/0

1/
15

 -1
83

2 –
مه 

زنا
رو



5 روزنامه
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ــن فيروزآبادى مهم ترين اهداف و برنامه هاى  سيد ابوالحس
ــريح كرد و گفت: موضوع رصد  ــال 95 تش ــورا را براى س اين ش

فضاى مجازى به صورت دقيق تر در دستور كار قرار مى گيرد.
دبير شوراى عالى فضاى مجازى در گفت و گو با مهر، با اشاره 
ــدن فعاليت هاى شوراى  به برنامه هاى مدنظر براى پررنگ تر ش
ــعى خواهيم كرد  ــال 95 س ــازى گفت: در س ــى فضاى مج عال
ــورا به عنوان نقطه كانونى فضاى مجازى  حوزه هاى ديگر اين ش
كشور مورد توجه قرار گيرد كه اين مأموريت هم بيش تر توسط 

مركز ملى فضاى مجازى هدايت خواهد شد.
رصد دقيق و به روز فضاى مجازى در دستور كار

وى مهم ترين اقدام را در حوزه هاى رصد و هماهنگى فضاى 
ــا نياز به  ــه داد: در بعضى از حوزه ه ــرد و ادام ــازى عنوان ك مج
هماهنگى بين واحدهاى مختلف دولت و حكومت است كه بايد 

اين هماهنگى انجام شود.
ــوزه رصد فضاى مجازى،  فيروزآبادى گفت: همچنين در ح
ــاس  ــر و به روزترى را براس ــق ت ــات دقي ــم اطالع ــد بتواني باي
ــاخص هايى كه تعيين مى كنيم با فوريت در مركز ملى فضاى  ش

مجازى داشته باشيم و در اختيار اعضاى شورا قرار دهيم.
ــن دو حوزه  ــالش خواهيم كرد در اي ــزود: بنابراين ت وى اف
ــن مصوباتى كه فكر مى كنيم  پررنگ تر فعاليت كنيم و همچني
ــت  ــبكه ملى اطالعات، پيوس فوريت دارد در رابطه با الزامات ش
ــى) خواهيم  ــورى (نظام جامع مقررات ــى و نظام رگوالت فرهنگ

داشت.
ــه اهميت توليد  ــاره ب رييس مركز ملى فضاى مجازى با اش
ــعه  ــاى مجازى و نيز رويكرد توس ــوا در حوزه فرهنگ فض محت
ــاى اين مركز ديده  ــاى مجازى كه در برنامه ه اقتصادى در فض
ــود ادامه داد: مركز ملى فضاى مجازى از تأكيد بر اهميت  مى ش
ــت بر نداشته  توليد محتوا در حوزه فرهنگى فضاى مجازى دس
ــورد توجه خود  ــن موضوع در رأس نكات م ــت و همچنان اي اس

دارد.

ــعه اقتصادى  ــتيم اگر مدل توس وى گفت: اما ما معتقد هس
براى فضاى مجازى داشته باشيم در حقيقت به توليد محتوا در 

حوزه فرهنگ فضاى مجازى كمك كرديم.
قيمت ترافيك اينترنت داخل و خارج بايد متفاوت باشد

ــا قيمت گذارى تعرفه  ــور مثال ما در رابطه ب وى افزود: به ط
ــراى ترافيك  ــام تعرفه گذارى ب ــت كه بايد نظ نظرمان اين اس
ــور در فضاى مجازى متفاوت باشد  اينترنت داخل و خارج از كش
و زمانى كه هر دو يك قيمت داشته باشند، چه دليلى دارد كاربر 

داخلى از خدمات و محتواى داخل كشور استفاده كند.
ــان كرد: در واقع  ــوراى عالى فضاى مجازى خاطرنش دبير ش
ــور فعاليت مى كنند در حوزه  ــتم هايى كه در خارج از كش سيس
ــه خدمات بهترى  ــدارى و كيفيت، معموالً اراي ارايه محتوا، پاي

ــور دارند و طبيعى است كه اگر بنا باشد  از شبكه هاى داخل كش
ــرويس خارجى  ــد از س ــته باش هزينه ترافيك يك قيمت داش

استفاده مى شود.
ــتفاده از ايميل  وى ادامه داد: يعنى براى ايميل اگر هزينه اس
خارج و داخل كشور مساوى باشد دليلى وجود ندارد كه كاربر از 
ــتفاده كند و همين طور در حوزه فيلم  خدمات ايميل داخلى اس
ــانه اى؛ بنابراين ما بايد ابتدا اقتصاد فضاى  و محتواهاى چند رس
ــانى و توليد محتوا  ــازى را در حوزه هاى خدمات، اطالع رس مج

ساماندهى كنيم.
ــت: به دنبال آن با بزرگ شدن اندازه  فيروزآبادى اظهار داش
ــب  ــاهد آن خواهيم بود كه متناس اقتصادى فضاى مجازى، ش
ــى در حوزه فرهنگ  ــت. منته ــا آن توليد محتوا خواهيم داش ب
ــط  ــه اين ها بايد توس ــا وجود دارد ك ــد و نبايد ه ــرى باي يك س

ارگان هاى فرهنگى كشور هدايت شود.
اولويت بندى طرح هاى قابل ارايه به شوراى عالى فضاى 

مجازى
ــوراى عالى فضاى مجازى در مورد اولويت طرح هاى  دبير ش
مدنظر براى تصويب در شورا در سال 95 با اشاره به 30 طرح در 
ــتور كار، گفت: به تدريج 30 طرحى كه در مركز ملى فضاى  دس
مجازى در حال تدوين است، باتوجه به آماده شدن طرح ها و اگر 
ــد، در نوبت موضوعات مورد  بحث اضطرارى وجود نداشته باش

بررسى در شوراى عالى فضاى مجازى قرار مى گيرند.
ــان كرد: در رابطه با مسايلى هم كه مسايل روز  وى خاطرنش
ــى فضاى مجازى  ــوراى عال ــت، آن ها را خارج از نوبت در ش اس
ــات در فضاى  ــز طرح انتخاب ــى مى كنيم كه نمونه آن ني بررس

مجازى بود كه در آخرين جلسه اين شورا مطرح شد.
ــوراى  فيروزآبادى تأكيد كرد: بنابراين فعاليت هاى صحن ش
عالى فضاى مجازى مربوط مى شود به طرح هايى كه براى طرح 
ــتند و موارد اضطرارى، كه بنا به مسايل روز  ــورا آماده هس در ش

بايد مطرح و در شوراى عالى فضاى مجازى مصوب شوند.

دبير شوراى عالى فضاى مجازى خبر داد
30طرح در انتظار تصويب شوراى فضاى مجازى

فضاى مجازى به دقت رصد مى شود

دانش و 
فن آوري اطالعات

فن آوري 

معذرت خواهى گوگل براى 
دروغ اول آوريل 

شوخى اول آوريل گوگل براى كاربران جى ميل 
ــگاه خبرنگاران  ــد. به گزارش باش ــاز ش دردسر س
جوان، روز اول آوريل (13 فروردين) در بسيارى از 
كشور ها به عنوان يك روز ويژه با گفتن دروغ هايى 
ــود، دروغ گويى در  ــوخى گرامى داشته مى ش به ش
ــن روز از صبح تا ظهر ادامه پيدا مى كند و معموالً  اي
شخصى كه پس از ظهر دروغى بگويد احمق آوريل 
ــا پايان روز  ــا در مناطق ديگر ت ــرد، ام لقب مى گي
ــركت گوگل به مناسبت اين روز براى  ادامه دارد. ش
شوخى گزينه اى به نام «mic drop» به جيميل 
ــر هاى گران قيمتى  ــرد كه منجر به دردس اضافه ك
ــد. «Mic Drop» اصطالحى  ــران ش براى كارب
ــه در هنگام  ــرادى تعلق مى گيرد ك ــت كه به اف اس
ــخنرانى با اعتماد به نفس عجيبى اجراى خود را  س
ــانه اعتراض  نيمه ر ها مى كنند و ميكروفن را به نش
برروى زمين ر ها مى كنند، حاال گوگل براى شوخى 
ــال نامه الكترونيك  اين امكان را در كنار دكمه ارس
قرارداده بود، كاربران از همه جا بى خبر هم به جاى 
ــال، برروى «Mic Drop» كليك  زدن دكمه ارس
و شوخى شوخى با زندگى و كار خود به نحوى بازى 
 «Mic Drop» ــه ــا كليك بر روى گزين كردند، ب
ــل خود را  ــخ ايمي ــران قادر نبودند پاس ديگر كارب
دريافت كنند و ارتباطشان با مخاطب قطع مى شد. 
ــكالتى براى كاربران شد و  اين موضوع منجر به مش
حتى بنا به گزارش هاى برخى به خاطر اين شوخى 
نابخردانه شغل خود را از دست دادند، نهايتاً شركت 
ــران عذرخواهى كرد  گوگل در وبالگ خود از كارب
ــار پركليك  ترين  ــت اين گزينه نبايد در كن و نوش
ــه «Send» و يا  ــل گزين ــاى جى ميل مث گزينه ه

«Send & Archive» قرار مى گرفت.

3 موتور جستجوى بومى 
به رقابت مى پردازند

ــران از برگزارى  ــازمان فن آورى اطالعات اي س
ــگرهاى بومى با هدف حمايت  مسابقه بين جويش

از جويشگر برنده خبر داد.
ــلجوقى عضو هيأت  ــرو س به گزارش مهر، خس
ــران، از وجود  ــازمان فن آورى اطالعات اي عامل س
ــور كه هر كدام خدمات  3 جويشگر مدعى در كش
ــر داد و گفت: بنا داريم  متفاوتى ارايه مى دهند خب
بين جويشگرهاى يوز، پارسى جو و سالم، مسابقه 

برگزار كرده و در نهايت از برندگان حمايت كنيم.
ــاخص هاى مسابقه،  ــاره به تدوين ش وى با اش
ــور  ــركت هم در كش ــت: حدود 70 ش  اظهار داش
ــى از خدمات  ــك در بخش ــد كه هر ي حضور دارن
جويشگر موفق هستند و مى توانند آن خدمات را با 

اتصال به جويشگر برگزيده ارايه دهند.
ــان موتور  ــه كارآفرين ــلجوقى با بيان اين ك س
ــوان  ــت: ICT به عن ــتند، گف ــا هس ــاد دني اقتص
ــه بخش هاى صنعتى،  ــعه مى تواند كلي موتور توس

كشاورزى و خدماتى را متحول كند.
ــن آورى اطالعات  ــازمان ف عضو هيأت عامل س
ــران گفت: بازار  ــاره به جذابيت بازار اي ايران، با اش
ــه در عرصه  ــت ك ــا تركيبى از دو بازار بزرگ اس م
ــرمايه گذارى  ــى از عوامل جاذب براى س كارآفرين
ــلجوقى ادامه داد: بازار 80  ــود. س محسوب مى ش
ــت در خاورميانه (هاب  ــل و محوري ميليونى داخ
ــانى تحصيل كرده و  ــروى انس ــه) به ويژه ني منطق
ارزان قيمت، از عوامل جذب سرمايه گذار و توسعه 

اين بخش هستند.
ــاره به تعداد زياد دانش آموختگان اين  وى با اش
بخش، خواستار برگزارى دوره هاى مهارت آموزى 
توسط بخش خصوصى و دولتى شد و گفت: در اين 
ــتا وزارت ارتباطات، وام 500 ميليون تومانى  راس
در اختيار يكى از شركت هاى نظام صنفى رايانه اى 
ــاهد حركت خوبى در  ــه پس از اين، ش قرارداده ك
ايجاد اشتغال و ارزش افزوده در كشور خواهيم بود.

افزايش تعرفه تلفن ثابت به 
غير از مخابرات تصويب شد

دولت با افزايش تعرفه خدمات تلفن ثابت براى 
شركت هاى داراى مجوز PSTN به غير از شركت 

مخابرات ايران موافقت كرد.
به گزارش تسنيم، كليه شركت هاى ارايه دهنده 
ــرويس هاى  ــت مجاز به ارايه س ــات تلفن ثاب خدم
تلفنى با قيمتى 20 درصد باالتر از شركت مخابرات 
ــيون تنظيم مقررات  ايران شدند و با مجوز كميس
ــده  ــاى تعيين ش ــد تعرفه ه ــات، مى توانن ارتباط
ــا 20 درصد افزايش  ــين براى تلفن ثابت را ت پيش
دهند. در حال حاضر به جز شركت مخابرات ايران، 
ــركت هاى ارتباطات جامع نوين، ارتباطات كوه  ش
ــتر مجوز ارايه  ــون و منتظران عدل گس نور، ايراف
ــا مصوبه كنونى  ــت را دارند كه ب خدمات تلفن ثاب
ــرخ خدمات خود خواهند  دولت، قادر به افزايش ن
ــهرهاى  ــركت ارتباطات جامع نوين در ش بود. ش
ــهر، تهران، كرج، بندرعباس و كيش  برازجان، بوش
ــركت ارتباطات كوه نور در اصفهان مجوز ارايه  و ش
ــركت ايرافون قادر  ــت دارند. ش ــات تلفن ثاب خدم
ــهرهاى بندرعباس، قشم،  ــرويس در ش به ارايه س
كيش، بابل، سارى و شركت منتظران عدل گستر 

هم امكان خدمات دهى در بابل و مشهد را دارد.
ــيون تنظيم مقررات  طبق مصوبه اخير كميس
ــفند 94)، شركت هاى  ارتباطات (230 مورخ 9 اس
ــركت  ــه دهنده خدمات تلفن ثابت به غير از ش اراي
ــار پروانه خود  ــران، تا پايان مدت اعتب مخابرات اي
ــن ثابت با تعرفه حداكثر  مجاز به ارايه خدمات تلف
بيست درصد باالتر از سقف تعرفه هاى تعيين شده 

در مصوبه 184 اين كميسيون هستند.
اين مصوبه با استناد به بند 3-4 مصوبه 56-55 
ــخ آذر و دى ماه 87 و به  ــيون در تاري همين كميس
جهت حمايت و ايجاد رقابت و شرايط يكسان براى 
ــه و در واقع اعتبار  ــى، صورت گرفت بخش خصوص

بند مذكور را تداوم بخشيده است.

ــماره هاى موبايل از  ــرى ش ــرح ترابردپذي ط
ــت كه اجراى آن چند سالى  جمله طرح هايى اس
ــده  به تعويق افتاده اما به هر صورت وعده داده ش
ــال 1395 اجرايى  ــرانجام اين طرح در س كه س

مى شود.
به گزارش ايسنا، تا اواسط سال گذشته حدود 
ــات ترابردپذيرى  ــه ارايه خدم ــور دنيا ب 70 كش

 Mobile Number) ــماره ها  ش
ــد،  ــه  بودن Portability) پرداخت

ــور هم پيگير اين  حدود 14 كش
ــن ترتيب  ــد بودند و بدي رون

بيش از 320 اپراتور دنيا به 
اجراى اين طرح پرداخته 
ــه دنبال  ــل ب ــا حداق و ي

عملياتى كردن آن بودند.
در ايران نيز طى سال هاى 

ــن موضوعى  ــته بار ها چني گذش
مطرح شد اما هربار به داليل متعددى 

ــا نارضايتى و  ــن آن ه ــايد مهم تري كه ش
مخالفت  برخى اپراتورهاى موبايلى بود اجراى 

اين طرح به زمانى ديگر موكول شد.
ــت دولت عزم خود را  حال حدود دو سال اس
ــتركان  ــراى اين نقل و انتقال بين اپراتورى مش ب
ــاى مجوز ارايه خدمات  جزم كرده و از زمان اعط
ــراى طرح  ــل (3Gو 4G) اج ــل 3 و 4 موباي نس
ــوان يكى از  ــه عن ــماره ها را ب ــرى ش ترابردپذي
ــرط هاى اعطاى اين مجوز درنظر گرفته  پيش ش

است.
ــته،  ــال گذش ــط س ــاس اواس ــر همين اس ب
تفاهم نامه اى در ارتباط با اصول حاكم بر خدمات 
ــراه (MNP) با  ــماره تلفن هم ترابردپذيرى ش
ــان رگوالتورى و  ــت همزم ــر لزوم فعالي تأكيد ب
ــده و در قالب  ــن زمينه منعقد ش اپراتور ها در اي
ــرح به صورت  ــت اين ط ــد: الزم اس آن تأكيد ش
ــرود و بر  ــاى مختلف پيش ب ــگام در بخش ه هم
ــال 1394 كار اجرايى  همين اساس دهه فجر س

و عملياتى اوليه اين طرح اجرايى شود.
در اين ميان وزير ارتباطات از سرمايه گذارى 
ــرح  ــراى ط ــراى اج ــى ب ــارد ريال 640 ميلي
ــر داده و  ــماره تلفن همراه خب ــرى ش ترابردپذي
ــرمايه گذارى كه طى سال هاى گذشته  گفت: س
ــعه انجام داده اند  ــاى موبايل براى توس اپراتوره
ــرمايه گذارى در  ــت و در كل س ــى اس رقم خوب
ــور رقم بااليى دارد و اكنون  زمينه ICT در كش
ــماره ها به  نيز براى اجراى طرح ترابردپذيرى ش

ــط  ــاختى و امنيتى توس غير از بخش هاى زيرس
ــررات ارتباطات  ــازمان تنظيم مق اپراتور ها و س
ــرمايه گذارى براى  حدود 640 ميليارد ريال س
ــه البته ممكن  ــده ك اين بخش در نظر گرفته ش
ــد اما حاصل اين كار به  ــت اين رقم باال نباش اس
ــده اصلى آن  ــود كه مردم برن ــه اى خواهد ب گون

خواهند بود.
ــماره هاى تلفن همراه  ــرى ش اما ترابردپذي
ــت كه به واسطه اجراى آن مشتركان  طرحى اس
ــور ارايه دهنده  ــماره، اپرات مى توانند با حفظ ش
ــع  ــد. در واق ــر دهن ــود را تغيي ــات خ خدم
ــوان  Mobile Number Portability عن
ــدن آن امكانى  ــت كه با اجرايى ش سياستى اس
ــتركان مى توانند بدون  به وجود مى آيد كه مش
ــان را تغيير  ــماره خود اپراتور موبايلش تغيير ش

دهند.
ــر فردى  ــوان مثال اگ ــاس به عن ــر اين اس ب
ــد و به داليلى در محله  ــترك همراه اول باش مش
ــب نداشته باشد،  سكونت خود آنتن دهى مناس
ــماره خود، از خدمات و  مى تواند بدون تغيير ش
ــتفاده كند يا اگر فردى  ــل اس تعرفه هاى ايرانس
ــده در ايرانسل  رضايت كامل از خدمات ارايه ش

ــد مى تواند با حفظ شماره به عنوان  نداشته باش
ــبكه اين شركت مهاجرت  كاربر همراه اول به ش

كند.
ــده اجرايى  ــال قبل وع اين طرح كه از دو س
ــوى وزارت ارتباطات مطرح شده  شدن آن از س
ــازه زمانى 18 ماهه و تا  پيش از اين قرار بود در ب
پايان سال 1394 عملياتى شده و پس از اجراى 
ــد كه  طرح رومينگ ملى از ديگر طرح هايى باش
ــتركان فراهم  ــهيالت بيش ترى را براى مش تس
ــا در عرصه ارايه خدمات  كرده و رقابت اپراتور ه

را تشديد مى كنند.
ــم قطعاً  ــراى اين طرح ه ــا اج ــه حتى ب البت
ــا  ــن اپراتور ه ــتركان بي ــرت مش ــراى مهاج ب
ــد. به  ــى در نظر گرفته خواهد ش محدوديت هاي
ــده  ــق آن چه تاكنون اعالم ش ــوان مثال طب عن
ــترك تنها با پرداخت هزينه هاى جابه جايى  مش
ــبكه و تنها دوبار در سال مى تواند اين  بين دو ش

جابه جايى را انجام دهد.
بنابر اخبار منتشر شده مشتركان 3 ماه پس 
از فعال سازى سيم كارت مى توانند اين مهاجرت 
ــز مى تواند به  ــور پذيرا ني ــام دهند و اپرات را انج
ــوى  ــماره از س ــت ترابرد ش ــر درخواس ازاى ه

ــل عمليات  ــن پس از تكمي ــترك و همچني مش
ــوى  ترابرد و برقرارى خدمات، مبلغى را كه از س
كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات تعيين شده 

از مشترك دريافت كند.
ــازمان تنظيم  على اصغرعميديان - رييس س
ــته  ــال گذش مقررات ارتباطات - نيز آذر ماه س
ــان اجرايى  ــه درباره زم ــؤالى ك ــخ به س در پاس
ــماره ها مطرح شده  شدن طرح ترابردپذيرى ش
ــه دنبال اجراى  ــح داد: ما با جديت ب بود، توضي
ــتيم چرا كه منافع متعددى براى  اين طرح هس
ــات  ــردم به دنبال دارد. در اين زمينه نيز جلس م
ــاس تعهدات  ــده و براس ــى برگزار ش مختلف
ــا جمع بندى هايى نيز  اپراتور ه
ــكل  صورت گرفته تا كار به ش
ــود البته در  ــه آغاز ش مناقص
اين خصوص مشكالتى درباره 
ــاخت و تلفن ثابت وجود  زيرس
ــكالت  دارد كه اميدواريم اين مش
ــود و ما بتوانيم در موعد  ــريع تر حل ش هرچه س

مقرر اين طرح را آغاز كنيم.
ــن حال يادآور  ــر ارتباطات در عي معاون وزي
ــرح مانند  ــراى اين ط ــراى اج ــاالً ب ــد: احتم ش
ــود  رومينگ ملى فازهاى متعددى تعريف مى ش
ــور همزمان اين  ــت كه تمام كش و اين گونه نيس

طرح را اجرا كنند.
ــه تضمينى وجود دارد  ــاره اين كه چ وى درب
ــام دهند اظهار  ــن كارى انج ــه اپراتور ها چني ك
ــر كنيم پس از  ــت كه فك ــت نيس كرد: اين درس
ــوز گرفت ديگر حاكميت  آن كه يك اپراتور مج
ــال نظر كند  ــر روى خدمات آن اعم نمى تواند ب
ــتيم با فضاى رعب و وحشت با  ما عالقه مند نيس
اپراتور ها تعامل كنيم بلكه ترجيحمان اين است 

كه قانونمند و با همكارى باشد.
ــات و فن آورى اطالعات اواخر  اما وزير ارتباط
ــرح از 27  ــته اعالم كرد كه: اين ط ــال گذش س
ــال 95 به مرحله اجرايى مى رسد.  ارديبهشت س
ــوت اين طرح فعًال هيچ قيمتى تعيين  در فاز پايل
ــتركان تلفن همراه با پرداخت  نشده است و مش
ــزى و با مراجعه به اپراتور دلخواه خود  مبلغ ناچي

مى توانند اقدام به تغيير اپراتور كنند.
ــيم كارت هاى تلفن  ــزود: دارندگان س وى اف
همراه به داليلى از قبيل قطعى ارتباط، اينترنت 
ــكالت ديگر مى تواند با  ــرعت و برخى مش كم س
ــود را عوض  ــماره قبلى خود اپراتور خ حفظ ش

كنند.

تحقق وعده مهاجرت بين اپراتورهاى موبايل در سال 95
پيمانكار در انتظار برگزارى مناقصه؟! 

ــرمايه گذارى بيش  محمد على مختارى از س
ــش خصوصى در حوزه  ــون دالرى بخ از 70ميلي

فرودگاهى خبر داد.
ــركت  ــل ش ــنيم، مديرعام ــزارش تس ــه گ ب
ــرمايه گذارى  ــى پيام از جذب و س خدمات هواي
ــور آلمان در  ــاركت كش ــش خصوصى با مش بخ
ــرد: اين  ــر داد و اظهار ك ــى خب ــوزه فرودگاه ح
ــى  ــرات اساس ــور تعمي ــرمايه گذارى به منظ س
ــنگين در فرودگاه پيام  (اورهال) هواپيماهاى س
ــرويس به  ــكان خدمات و س ــه ام ــده ك انجام ش
هواپيما ها را در اين فرودگاه فراهم مى كند كه در 
بازده زمانى مؤثر بوده و از خروج ارز در اين زمينه 

جلوگيرى مى كند.
ــى در منطقه ويژه  ــرمايه گذاران خارج ــذب س ــاره ج وى درب
ــرمايه گذارانى از كشورهاى تركيه، فرانسه،  اقتصادى پيام گفت: س
ــاركت ايرانيان در زمينه توليد محصوالت آب  ايتاليا و آلمان با مش
ــى و سراميك و پزشكى مانند كيسه خون و پالتين  و فاضالب، كاش

ــتند كه با توجه به تالش منطقه براى تسهيل  در منطقه فعال هس
ــط بخش خصوصى، ارايه بسته هاى تشويقى،  سرمايه گذارى توس
آماده سازى زيرساخت ها و توسعه صنعتى منطقه ويژه از 40 به 96 

هكتار، زمينه حضور براى سرمايه گذارى فراهم شده است.

او با اشاره به استقبال و بازديد سرمايه گذاران 
ــرايط پساتحريم بيان كرد: در سال  خارجى در ش
ــورهاى هلند، آلمان،  94، 6 هيأت خارجى از كش
ــى از منطقه ويژه  ــره جنوب ــنگاپور و ك چين، س
اقتصادى پيام بازديد داشتند كه از نزديك با نوع 

فعاليت ها و ظرفيت هاى اين منطقه آشنا شدند.
ــى پيام در  ــركت خدمات هواي مديرعامل ش
ــال 95 اشاره كرد و گفت:  پايان به برنامه هاى س
به منظور جذب سرمايه گذاران داخلى و خارجى، 
ــعه كمى و كيفى منطقه ويژه اقتصادى پيام  توس
ــو تحريم هاى ظالمانه،  ــن با توجه به لغ و همچني
تسهيل صادرات بار هوايى، ارايه خدمات مرتبط 
ــات فرودگاهى در  ــازى تأسيس ــازى و بهس بازس
ــطح عملياتى و آغاز مطالعات جامع و  ــاختى، ارتقاى س ابعاد زيرس
ــكل گيرى آن، از برنامه هاى امسال است  ــهر ICT و ش تفصيلى ش
ــا توكل به خدا و هميارى وزارت ارتباطات و فن آورى اطالعات  كه ب

انجام خواهد شد.

مديرعامل شركت خدمات هوايى پيام خبر داد
تعميرات اساسى هواپيماهاى پيام  با كمك آلمان و جذب سرمايه 70 ميليون دالرى 

mamareza.eyvazi@hotmail.com
محمدرضا عيوضى

تحولى نو در محاسبات كوانتومى
فيزيكدان ايرانى نسبيت اينشتين را 

به چالش كشيد! 
ــى در خأل  ــگاه اوتاوا ثابت كرده كه پرتوى نورى چرخش فيزيكدان ايرانى دانش
ــتاورد مبناى  ــتين دارد. اين دس ــبت به نظريه نسبيت اينش ــرعت كم ترى نس س

محاسبات كوانتومى را دگرگون مى كند.
ــت جهانى حركت مى كند اما  ــرعت ثاب به گزارش مهر، نور در محيط خأل با س
تيمى از محققان دانشگاه اوتاوا به سرپرستى پروفسور ابراهيم كريمى ثابت كرده 
كه هميشه نيز چنين نيست. در واقع پروفسور كريمى و همكارانش نشان داده اند 
ــى در خأل به مراتب با سرعت كم ترى نسبت به آن چه كه در نظريه  كه نور چرخش
ــير مى كند. در نتيجه بايد گفت اين دستاورد  ــده س ــتين مطرح ش نسبيت اينش
ــبات و ارتباطات كوانتومى خواهد  خيره كننده اثرات دگرگون كننده اى بر محاس
ــت. اين فيزيكدان ايرانى كشف كرده است كه چنين پرتوى نورى در مقايسه  داش
ــرعت شناخته شده آن يعنى 299 ميليون و 792 هزار و 458 متر بر ثانيه (در  با س
ــدود يك دهم درصد  ــرعت كم ترى حركت مى كند يعنى چيزى در ح خأل) با س

كم تر از پرتوى نور معمولى.
پروفسور كريمى در اين خصوص مى گويد: ما در خالل بررسى هاى دقيق خود 
ــه با پرتوى نور معمولى با اندكى تأخير  ــديم كه نور چرخشى در مقايس متوجه ش

به ردياب مى رسد.
ــيار اندك آن قدر كوتاه بوده كه براى تشخيص دقيق آن  اين اختالف زمانى بس

به ابزارهاى حساسى نياز است.
ــالف زمانى در  ــده اند كه اين اخت ــى و همكارانش متوجه ش ــور كريم پروفس
ــت. از اين رو آن ها به سراغ روشى موسوم به مطالعه  حدود يك دهم فمتوثانيه اس

پالس هاى ليزرى فوق كوتاه FROG رفتند.
ــى دقيق متوجه شدند كه پرتوى نورى چرخشى در  آن ها در نتيجه اين بررس

مقايسه با پرتوى نورى مستقيم 23 فمتوثانيه تأخير زمانى دارد.

از سوى سازمان تنظيم مقررات
سامانه استعالم تعداد خطوط مشتركين تلفن 

همراه راه اندازى شد
ــررات و ارتباطات  ــازمان تنظيم مق ــام س قائم مق

راديويى از راه اندازى سامانه استعالم تعداد 
ــراه به نام  ــتركين تلفن هم خطوط مش
ــخاص، بر روى پورتال اين سازمان  اش
ــزارش مناقصه مزايده،  خبر داد. به گ
ــى  ــت: تمام ــبوحى گف ــف ا... س لط
ــراه مى توانند  ــتركان تلفن هم مش
ــازمان تنظيم  با مراجعه به پورتال س

ــى در بخش  ــررات و ارتباطات راديوي مق
ــى mobilecount.cra.ir به اين  ــا در آدرس اينترنت ــات الكترونيك و ي خدم
سامانه مراجعه و از تعداد سيم  كارت هايى كه با كد ملى آنان ثبت شده است، مطلع 
شوند. وى افزود: مشتركين تلفن همراه هر كدام از اپراتور ها بايد كد ملى و شماره 
ــتى  ــامانه وارد كنند. پس از ثبت اطالعات درخواس تلفن همراه خود را در اين س
ــامانه، پيامكى براى مشتركان ارسال مى شود كه تعداد سيم كارت هاى ثبت  در س

شده با كد ملى متقاضى در هر اپراتور تلفن همراه در اين پيامك درج شده است.
ــيم كارت هايى كه ممكن است بدون  ــبوحى درباره نحوه تعيين وضعيت س س
اطالع مشترك به نام وى ثبت شده باشد، اظهار كرد: اين دسته از مشتركان براى 
پيگيرى وضعيت سيم كارت هاى ثبت شده به نام آنان بايد به دفاتر امور مشتركين 
اپراتور مورد نظر مراجعه كرده و تقاضاى رسيدگى را تسليم كنند، بديهى است در 
ــت متقاضى، نسبت به غيرفعال كردن  صورت ثبت نام سيم كارت بدون درخواس

آن اقدام خواهد شد.

قائم مقام وزير علوم
انجام پروژه هاى مشترك خارجى در دستور كار 

وزارت علوم
حسين ساالر آملى از توسعه كرسى هاى زبان فارسى و اسالم شناسى در خارج 

از كشور خبر داد و گفت: پروژه هاى مشترك با خارج دو برابر مى شود.
قائم مقام وزير علوم در امور بين الملل در گفت و گو با مهر با اشاره به برنامه هاى 
ــزار و 484  ــال 94، يك ه ــال 95 گفت: در س ــل وزارت علوم درس ــور بين المل ام
ــاتحريم ما با بسيارى از  ــور سفر كردند و در دوره پس هيأت خارجى به داخل كش
دانشگاه هاى بزرگ دنيا همكارى علمى و فن آورى داشته ايم كه آن را در سال 95 
ــتور كار امور  ــرد. وى افزود: برنامه هاى ديگرى كه در دس نيز پيگيرى خواهيم ك
ــى مشترك با كشورهاى  بين الملل وزارت علوم قرار دارد انجام دوره هاى پژوهش
ــت كه البته اين كار درحال پيگيرى است و در سال 95 تعداد برگزارى  خارجى اس

دوره هاى پژوهشى با كشورهاى خارجى را به دو برابر افزايش خواهيم داد.
ــال  ــل وزارت علوم با بيان اين كه در س ــوم در امور بين المل ــم مقام وزير عل قائ
ــترك برگزار كرديم يادآور شد:  ــورخارجى دوره پژوهشى مش گذشته با 95 كش
ــى هاى زبان فارسى و اسالم شناسى از برنامه هاى ديگرى است كه در  توسعه كرس

سال 95 به صورت جدى پيگيرى خواهد شد.
ــى ها را به عنوان قدرت نرم جمهورى  وى افزود: ما انتظار داريم تعداد اين كرس

اسالمى ايران در خارج از كشور گسترش دهيم.
ــتفاده و همكارى با ايرانيان مقيم خارج از كشور از ديگر  ــاالرآملى افزود: اس س

برنامه هايى است كه در رأس برنامه هاى امور بين الملل وزارت علوم قرار دارد.

خبر

تجديدآگهى فراخوان عمومى 
و انتخاب سرمايه گذار 

ــرمايه گذارى و مشاركت  ــعه س ــازى و توس ــتاى خصوصى س در راس
ــهرى و  ــعه و عمران ش ــى در طرح هاى توس ــخاص حقيقى و حقوق اش
ــماره 651 مورخ 1394/05/26   گردشگرى منطقه و اجراي مصوبه ش
ــالمى شهر ، شهردارى  سياستهاى تشويقى مصوب شوراى محترم اس
ــدازى و...  ــى، احداث، راه ان ــر دارد پرو ژه طراح ــاد كتول در نظ على آب
ــارك جنگلى  ــى جانبى واقع در پ ــن و امكانات رفاه مجموعه تله كابي
كبودوال را از طريق فراخوان عمومى و با روشهاى مشاركتى به اشخاص 

حقيقى يا حقوقى واجد شرايط واگذار نمايد.
ــور قراردادها يا  ــدارك پروژه را از ام ــناد و م لذا متقاضيان مى توانند اس
ــهرعلى آباد  ــتان گلستان، ش ــهردارى واقع در اس ــرمايه گذارى ش س
ــماره تماس هاى  ــروى مصلى به ش ــا(ع)، روب ــان امام رض كتول، خياب
ــايت  س ــق  طري از  ــا  ي و   229 ــى  داخل  017  34222525-6

www.aliabad.ir دريافت نمايند.
شهردارى در رد يا قبولى پيشنهادهاى رسيده مختار مى باشد.

ــنبه مورخه   ــت ادارى روز دوش ــدارك پايان وق ــال م تاريخ مهلت ارس
95/01/30 خواهد بود.

به پيشنهادات رسيده بعد از تاريخ فوق الذكر ترتيب اثر داده نخواهد شد .
 انتشار اول: 1395/01/15
انتشار دوم:1395/01/23

نوبت اول 

حميدرضا ساري محمدلي
  شهردار  على آباد كتول
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مـقاله
مباني كار در مناقصات طرح و ساخت

مباني فني و شرايط مناقصه نيازمند بازنگري و بهبود است
چكيده  

الگوي طرح و ساخت (به صورت EPC و يا EP) براي 
تحقق پروژه ها در اكثر طرح هاي جاري مدنظر كارفرمايان 
ــيمي  بوده و با موفقيت در بخش هاي نفت و گاز و پتروش
به كار گرفته مي شود. در ساير صنايع كشور نيز اگر چه اين 
ــبرد پروژه ها است اما بهبود  الگو روش انتخابي براي پيش
ــبب ارتقاى نتايج  روش ها در انجام مناقصات مي تواند س
ــت كه با ارزيابي مباني  ــعي شده اس گردد. در اين مقاله س
ــاخت پروژه هاي غيرنفتي،  كار در مناقصه هاي طرح و س
راه كارهاي مناسب براي بهبود پيش برد طرح در الگو  هاي 

EP/EPC ارايه گردد.

 EP/EPC مباني مهم در اسنادمناقصه
ــوالً از 3 بخش زير  ــه EP/EPC معم ــناد مناقص اس

تشكيل مي گردد  : 
• بخش فني + ضمائم مربوطه 

• شرايط عمومي و خصوصي پيمان 
 Instruction to) ــنهاد ــتورالعمل ارايه پيش • دس

 (Bidders
ــتوانه مورد نياز را براي تشريح  ــناد، پش بخش فني اس
ــام يافته،  ــي/ اقتصادي انج ــوابق، مطالعات فن ــرح، س ط
ــات و غيره را ارايه مي دهد و با تعيين مباني،  نتايج آزمايش
ــت، كيفيت  ــاظ ظرفي ــرح را به لح ــي ط ــارات نهاي انتظ
محصول، مشخصات فني وغيره مطرح مي نمايد. پيمانكار 
EP/EPC در صورت كفايت پشتوانه ارايه شده در بخش 
ــارات كارفرما طرح  ــت تحقق انتظ ــي مي تواند در جه فن
ــنهادي خود را پرورش داده و با ملحوظ داشتن كليه  پيش
جوانب، در پيشنهاد فني خود ارايه دهد. قيمت پيشنهادي 
پيمانكار نيز براساس پيكربندي طرح كه در پيشنهاد فني 

شكل گرفته است محاسبه و ارايه مي گردد.
ــي / مالي  ــنهاد فن ــه پيش ــه در تهي ــم ك ــي مه مبان
ــورد بحث قرار مي گيرند  ــوده و در اين مقاله م تأثير گذارب

عبارتند از  : 
• كيفيت بخش فني اسناد مناقصه 
• شرايط قرارداد / شرايط مناقصه 
• زمان بندي براي ارايه پيشنهاد 

1- كيفيت بخش فني اسناد مناقصه
ــت در خصوص مراحل تكامل  به عنوان مقدمه الزم اس
پروژه از مرحله مطالعاتي تا مراحل انتهايي يعني رسيدن 

به توليد را مرور نماييم. اين مراحل به بخش هاي اصلي  : 
• مطالعات (قبل از سرمايه گذاري)

• تحقق پروژه
• بهره برداري

ــود. اهداف مياني نيز براي رسيدن به  ــيم مي ش تقس

مرحله نهايي توليد مشخص گرديده اند. محدوده قرارداد 
(EPCC) و يا (EPC) نيز مي تواند به ترتيب از B. F. S تا 

تكميل نصب ويا راه اندازي را پوشش دهد.
الف) مباني فني براساس روش هاي بين المللي 

ــاس روش هاي بين المللي پيشرفت  مباني فني براس
ــت كه انتخاب هر يك از مراحل و انجام  داراي مراحلي اس

آن مرحله از كار اهداف زير را در بر دارد  : 
1- تدقيق هزينه هاي پروژه وكاهش ريسك ها

2- توجيه پذيري طرح براساس هزينه هاي فوق
ــت بودن نتايج  ــل بعد در صورت مثب 3- انجام مراح

مرحله اي
ــام B. F. S براي تأمين  ــاي بين المللي انج در روش ه
مالي طرح (Investment) متداول بوده و براي كاهش 
 Front ــي تا مرحله هزينه هاي نهايي مطالعات مهندس
End Engineering (FEED) كه مرحله اي تكاملي 
بعد از «Basic Design» مي باشد نيز پيش مي رود. در 
ــود هزينه هاي  ــورت همان طور كه مالحظه مي ش اين ص
اجراي طرح با تولرانس 10 ± درصد قابل كنترل مي باشد. 
ــل از «FEED» طبيعتاً  ــدام از مراحل قب انتخاب هر ك

همراه با افزايش تولرانس  ها خواهد بود.
ب - مباني فني براساس روش هاي سازمان 

مديريت و برنامه ريزي
 (MPO) ــور ــت و برنامه ريزي كش ــازمان مديري س
EP/ ــرايط عمومي و خصوصي جامعي براي مناقصات ش
ــورد نياز در  ــه در آن مباني فني م EPC تدويننموده ك

مناقصات مذكور نيز تعيين گرديده است.
ــت و  ــازمان مديري ــاي س ــل مبن حداق
ــه  ــناد مناقص اس ــن  ــزي، تدوي برنامه ري
ــا  ــاس (F. S+ Basic Design) و ي براس

 (F. S+Conceptual Design)
ــد كه در مقايسه با روش هاي  مي باش
بين المللي داراي تولرانس بيش تري 

است.
ج – روش هاي جاري

ــي ملزومات  ــاي قبل در بخش ه
EP/ ايجاد مباني فني در مناقصات

ــاي بين المللي  ــه  روش ه EPC ب
ــط  ــده توس و روش هاي توصيه ش
ــد.  ــه گردي ــت اراي ــازمان مديري س

ــيار جامع  ــاد مباني بس علي رغم ايج
ــت، مناقصات  ــازمان مديري ــط س توس

ــاري در بخش هاي مختلف صنعتي  ج
براساس روش هاي جداگانه اي برگزار 

ــي فني  ــه داراي مبان ــردد ك مي گ

ــتند. در مناقصات مورد مطالعه (10 مورد)  متفاوتي هس
ــاي Basic Design برگزار  ــر مبن ــروژه ب ــاً يك پ صرف
 Feasibility Study گرديده و يك مناقصه ديگر داراي
ــي در بقيه موارد در  ــت. مباني فن مطالعات جامع بوده اس
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                                                                                                     دفتر قراردادها - شركت آب وفاضالب خراسان جنوبى

اند                            يم از آب هر چيزى را زند                            ه گرد                            

اين شركت براساس مفاد قانون برگزاري مناقصات، مصوب 83/11/17 در نظر دارد، اقالم مشروحه ذيل شامل:
1- اسپكتروفتومتر پرتابل اسپكتروم uv/Vis (مطابق با مشخصات فنى پيوست)                                                                                             1 دستگاه
2- اسپكتروفتومتر Lab Spectrum  مدل 1900 دبل بيم(مطابق با مشخصات فنى پيوست)                                                  1 دستگاه
3- فليم فتومتر خارجى(مطابق بامشخصات فنى پيوست)                                                                                                                                                                               1 دستگاه
Do -4 متر پرتابل مدل ISTEK-D35 N(مطابق با مشخصات فنى پيوست)                                                                                                          1 دستگاه
5- بن مارى شيكردار 18WISD-WSB -18 ليترى(مطابق با مشخصات فنى پيوست)                                                                    1 دستگاه
6- ترازو WISD0/0001 (مطابق با مشخصات فنى پيوست)                                                                                                                                                                             1 دستگاه
7- ترازوى دقت 0/1وAND0/01 (مطابق با مشخصات فنى پيوست)                                                                                                                                             2 دستگاه
8- هدايت سنج پرتابل ISTEK-C65P  (مطابق با مشخصات فنى پيوست)                                                                                                           1 دستگاه 

ــركت نمايند با عنايت به توضيحات و مشخصات ذيل الذكر مي توانند از تاريخ  را از طريق مناقصه عمومي خريداري نمايد، تامين كنندگان و اشخاصى كه مايلند در اين مناقصه ش
ــهداي عبادي – روبروى پست برق شركت  ــاني: بيرجند – بلوار ش ــركت به نش ــار آگهي حداكثر تا تاريخ95/01/23 جهت دريافت اوراق مناقصه به دفترقراردادهاى اين ش انتش
ــماره تلفنهاي 056-32234013-32226300  ــتر مي توانيد در ايام هفته و ساعات اداري با ش ــان جنوبي مراجعه نمايند. ضمناً جهت كسب اطالعات بيش آب و فاضالب خراس

-09151638941تماس حاصل نمائيد.
توضيحات ضروري:

1- مدت تحويل: كاال از زمان انعقاد و مبادله قـرارداد45 روز تعيين مي گردد.
2- نحوه پرداخت: پس از تحويل كاال و تاييد گروه كنترل كيفيت و بهداشت شركت آب وفاضالب خراسان جنوبى

3- منبع تامين اعتبار: از محل اعتبـارات طرحهاي عمراني 1394
4- زمان ومكان بازگشـايي پـاكات: روز يكشنبه مورخ95/02/05 در محل اتاق جلسات شركت آب و فـاضالب خراسـان جنوبي خواهد بود.

5- مهلت تحويل اسناد مناقصه: تا پايان وقت ادارى روز شنبه مورخ 95/02/04 بصورت الك و مهر شده به دبيرخانه شركت آب وفاضالب خراسان جنوبى خواهد بود. 
6- تضمين شركت در مناقصه بصورت ضمانتنامه بانكى وچك تضمين شده بانكى به مبلغ 85,410,000ريال

7- خريدار در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است. 
8- هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

9- حضور يك نفر نماينده از تامين كنندگان و يا اشخاص با معرفي نامه كتبي در كميسيون آزاد است.
10- ضمناً اسناد مناقصه از طريق سايت ملى مناقصات و يا پايگاه اطالع رسانى شركت آب و فاضالب خراسان جنوبى قابل دريافت مى باشد.

http://iets.mporg.ir                                                                   WWW.abfa-khj.ir

آگهي مناقصه عمومي خريد
شماره 11286

دانشگاه علوم پزشكي گلستان در نظر دارد واگذارى امور خدماتى نظافتى، منشيگرى و حفاظت فيزيكى بيمارستانهاى فاطمه الزهراء (س) مينو دشت 
رسول اكرم (ص) كالله و كلينيك تخصصى كالله و گاليكش را در سال 1395 از طريق مناقصه عمومى يك مرحله اى به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

 www.iets.mporg.ir ــركت در مناقصه مذكور را دارند مى توانند با مراجعه به پايگاه ملى مناقصات به آدرس ــركتهايى كه تمايل به ش لذا آندسته از ش
ــتر مى توانيد با شماره تلفن 32420100- 017  از تاريخ 95/01/16 لغايت 95/01/25 جهت دريافت اسناد اقدام نمايند. ضمناً جهت كسب اطالعات بيش

مديريت خدمات پشتيبانى دانشگاه امور قراردادها تماس حاصل فرماييد. 
1-مبلغ شركت در مناقصه امور خدماتى نظافتى: 55,000,000 ريال مى باشد كه بايد به يكى از صورتهاى ذيل در پاكت الف به دستگاه تسليم شود

مبلغ شركت در مناقصه امور منشيگرى: 17,000,000 ريال مى باشد كه بايد به يكى از صورتهاى ذيل در پاكت الف به دستگاه تسليم شود. 
ــتگاه  ــد كه بايد به يكى از صورتهاى ذيل در پاكت الف به دس مبلغ شـركت در مناقصه امور حفاظت فيزيكى (نگهبان): 21,000,000 ريال مى باش

تسليم شود. 
*) ضمانتنامه بانكى - *) واريز وجه به حساب اعالم شده در اسناد مناقصه 

ــاعت 10 صبح در محل دفتر مديريت خدمات پشتيبانى دانشگاه  2- ضمناً جلسه توجيهى پيمانكاران (سايت ويزيت) روز چهارشنبه مورخ 95/01/25 س
برگزار مى گردد.

3- مهلت تسليم پيشنهاد: تا پايان وقت ادارى روز يكشنبه مورخ 95/02/05
ــه شنبه 95/02/07 و  ــنبه مورخ 95/02/06 ساعت 10 صبح – امور منشيگرى روز س ــنهادهاى واصله مناقصه امور خدماتى نظافتى در روز دوش 4- پيش

حفاظت فيزيكى روز چهارشنبه 95/02/08 باز و خوانده مى شود
5- هزينه درج در آگهى بر عهده برنده مناقصه مى باشد. 

6- مبلغ 150,000 ريال جهت هزينه هاى ادارى به شماره حساب 2178444757003 نزد بانك ملى به نام درآمد متفرقه دانشگاه علوم پزشكى و خدمات 
بهداشتى درمانى گلستان واريز و فيش آن جهت دريافت پاكات مناقصه تحويل امور قراردادها گردد. 

آگهى   عمومى
واگذارى امور خدماتى نظافتى، منشيگرى و حفاظت فيزيكى بيمارستانهاى فاطمه الزهراء (س) 

مينو دشت رسول اكرم (ص) كالله و كلينيك تخصصى كالله و گاليكش در سال 1395

دانشگاه علوم پزشكى و خدمات بهداشتى درمانى گلستان 

يك مرحله اى
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مناقصه گزار: اداره كل راه و شهرسازي استان بوشهر
نوع پروژه و موضوع: به شرح جدول زير

دستگاه نظارت:  مديريت ساخت و توسعه راه ها/ اداره نظارت بر ساخت راه هاي اصلي و فرعي

يف
شماره رد

بر آورد تقريبيشرح عملياتمناقصه
«ريال»

تضمين
«ريال»

نوع 
ضمانتنامه

تاريخ دريافت 
اسناد

مهلت تحويل 
اسناد

تاريخ گشايش 
پاكات

195/1
احداث ديوار 

هدايت آب در محور 
نمازگاه – تنگ ارم

95/01/15بانكي3,037,919,336152,000,000
95/01/2895/01/29تا 95/01/17

ساعت 9 صبح

محل دريافت اسناد مناقصه: بوشهر ابتداي  بلوار سپهبد قرني- اداره كل راه و شهرسازي استان بوشهر– اداره پيمان و رسيدگي 
محل تحويل اسناد مناقصه: دبيرخانه اداره كل (ساختمان شماره دو)

حداقل شرايط مجاز براي دريافت اسناد: 
داشتن گواهي احراز رتبه 5 راه و ترابري 

مهلت تحويل اسناد تا  پايان وقت اداري  مورخ 95/01/28 مي  باشد.
براي كسب اطالعات بيشتر به تارنمايhttp://iets.mporg.ir   مراجعه نماييد. 

در ضمن هزينه درج آگهي بر عهده برنده يا برندگان مناقصه خواهد بود.

آگهي فراخون عمومي  
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محسن نادري

مقايسه با روش هاي ذكر شده در بندهاي الف و ب داراي 
كيفيت هاي نازل تري بوده اند.

د – مسؤوليت ها
يك برداشت در مناقصه گزاران طرح هاي ذكر شده در 
بند ج مي تواند اين باشد كه هر چه قدر اطالعات فني ارايه 
ــناد مناقصه كم تر باشد درنهايت مستوليت  ها  شده در اس
ــل خواهد  ــمت پيمانكار EP/EPC منتق به س
ــناد  ــن اس ــن در تدوي ــد. بنابراي گردي
مناقصه ممكن است كفايت بخش 
ــا روش هاي ذكر  فني مطابق ب
ــده در بندهاي الف و ب  ش
ــد. در قبال  مد نظر نباش
اين برداشت مي توان 

توضيح داد كه  : 
ــر چه با كاهش  1- اگ

ــناد، محدوده مستوليت هاي  سطح اطالعات فني در اس
ــك پيمانكار  ــود اما افزودن ريس ــكار افزوده مي ش پيمان
ــر نخواهد بود زيرا  ــي بركنار ماندن كارفرما از خط به معن
عدم موفقيت پروژه، در هر صورت، براي طرفين (كارفرما 
و پيمانكار) زيانبار است. بنابراين مسؤوليت  ها و ريسك ها 
ــت به طور متوازن و منطقي بين طرفين تقسيم  مي بايس

شود.
ــده در اسناد بايد در حدي  2- سطح اطالعات ارايه ش
باشد كه پيمانكار بتواند براساس آن پيشنهاد فني خود را 

پرورش دهد و با شناخت اجزاي كار، قيمت گذاري مناسب 
ــناخت از اجزاي كار قيمت گذاري  را انجام دهد. بدون ش
ــتباه باشد  مي تواند در جهت افزايش و يا كاهش توأم با اش

كه در هر دو صورت اثرات آن به طرح منتقل خواهد شد.
ــده در  ــب ش ــوق و تجارب كس ــوارد ف ــا توجه به م ب
ــه در مناقصاتى كه  ــاي مختلف، مي توان گفت ك پروژه ه
ــناد مناقصه مورد توجه قرار  ارتقاى كيفي بخش فني اس
مي گيرد امكان پيش برد موفق طرح چه درمرحله مناقصه 
ــا خواهد داد. از طرف ديگر ضعف در بخش  و يا اجرا را ارتق
ــنهادات واصله را  ــناد مناقصه هم گرايي در پيش فني اس
تضعيف نموده و باعث مي شود كه هر پيشنهاد دهنده اي 
ــي / مالي  ــنهاد فن ــخصي خود پيش ــت هاي ش با برداش
متفاوتي ارايه دهد. درچنين صورتي طبيعتاً جمع بندي و 
يكسان سازي پيشنهادات به لحاظ فني و مقايسه تطبيقي 
ــود كه انتخاب نهايي را  آن ها به يك معضل تبديل مي ش

براي كارفرما با دشواري مواجه خواهد ساخت.

2- شرايط قرارداد / شرايط مناقصه
ــوالً در  ــرايط مناقصه معم ــرايط قرارداد و ش ش
ــنهاد»  ــه پيش ــتورالعمل اراي ــدرك «دس دوم
 Contract) ــرارداد ــن ق (ITB) و مت
Agrement) در اسناد مناقصه ارايه 

مي شود.
شرايط عمومي قرارداد ها 
ــع بين المللي  ــط مراج توس
ــد «FIDIC» و مراجع  مانن
ــازمان مديريت  ملي مانند س
ــور به صورت  و برنامه ريزي كش
جامع كار شده و نتايج سال ها تجربه 
ــان طرح ها در  ــراي به كارگيري مجري ــراي پروژه ها ب اج

دسترس قرارداده شده است.
ــتفاده از متون  ــر فوق الذكر، اس ــود مراجع معتب با وج
ــتوانه اجرايي در پروژه هاي  جداگانه در هر پروژه بدون پش
قبلي مي تواند دشواري هايي ايجاد نمايد. ممكن است 
ــط مناقصه گزار با هدف  متون جداگانه مذكور توس
ــا، كنترل هاي  ــراردادي كارفرم تقويت موضع ق
ــم و غيره تنظيم تا  ــر وي، افزايش جراي بيش ت
ــمت كارفرما سوق  قرارداد را يك جانبه به س
دهد. اما بايد توجه داشت كه تحقق پروژه يك 
كار مشترك توسط اركان پروژه است و انجام 
ــيم متوازن  ــز آن منوط به تقس موفقيت آمي
مسؤوليت ها بين اركان پروژه خصوصاً كارفرما 
و پيمانكار است. تغيير يك جانبه قرارداد نسبت 
به عرف هاي بين المللي و ملي باعث محدوديت 
مشاركت پيمانكاران معتبر در مناقصه، 
افزايش قيمت مناقصه و اختالفات حين 

انجام كار خواهد گرديد.

3- زمان بندي براي ارايه پيشنهاد
ــته به پيچيدگي  ــهاد وابس زمان بندي براي ارايه پيش
ــناد  ــده در بخش فني اس ــطح اطالعات ارايه ش طرح و س
ــت. در اين زمان بندي هم چنين بايد  مناقصه خواهد داش
فرصت مورد نياز براي تشكيل كنسر سيوم هاي كاري (در 
ــركت هاي همكار داخلي و يا خارجي  صورت نياز) بين ش
داده شود. در صورتي كه پيش نيازهاي منطقي فوق الذكر 
ــرد طبيعتاً براي  ــا قرار گي ــعاع تعجيل كارفرم تحت الش

ــركت ها در مناقصه محدوديت ايجاد نموده  مشاركت ش
ــبب نزول كيفيت پيشنهادات و  و يامحدوديت زماني، س
ــد گرديد. در هر صورت  افزايش احتمالي قيمت ها خواه
ــكيل كنسرسيوم هاي كاري،  بررسي اسناد مناقصه، تش
ــتعالم  ها و نهايي  ــنهاد، دريافت اس تهيه بخش فني پيش
ــت كه  ــك فرايند زمان گير اس ــنهاد مالي ي ــردن پيش ك
ــدي ارايه  ــد. در زمان بن ــول مي باش ــتلزم زمان معق مس
ــر نيز  ــكات زي ــات EP/EPC ن ــنهادات در مناقص پيش

مي بايست به حساب آورده شود  : 
ــفند ماه تا  ــران (از پايان اس ــال نو در اي • تعطيالت س

نيمه فروردين ) 
• تعطيالت تابستاني ماه آگوست در اروپا و آمريكا

ــورهاي اروپا و  ــمس و ژانويه در كش • تعطيالت كريس
آمريكا 

ــت در اين جهت  ــزار ممكن اس ــه تفكر مناقصه گ البت
ــركت ها در صورت عالقه مندي به مشاركت  ــد كه ش باش
ــه مي توانند علي رغم تعطيالت فوق الذكر كار را  در مناقص
ــد. اما بايد توجه  ــنهاد خود را ارايه دهن انجام داده و پيش
ــته به  ــت كه در مناقصات EP/EPC انجام كار وابس داش
ــكاران خارجي،  ــري مانند هم ــركت هاي متعدد ديگ ش
سازندگان داخلي وخارجي، پيمانكاران جزء و غيره است 
ــان كار به تنهايي پيش نخواهد رفت.  كه بدون تعامل با آن
بنابراين عزم يك شركت به تنهايي براي تهيه پيشنهاد در 

زمان هاي تعطيالت كافي نخواهد بود.
ــتن تعطيالت عمومي  ــر صورت عدم منظور داش در ه
ــاد  ــث ايج ــد باع ــا، مي توان ــر در برنامه ريزي ه فوق الذك

مشكالت درپيش برد مناقصات گردد.

4- جمع بندي
ــت كه جدا از بخش نفت  • به طور خالصه مي توان گف
ــات در  ــناد مناقص ــواي اس ــاي آن، محت و زيرمجموعه ه
ــي جا افتاده  ــور داراي مبان ديگر بخش هاي صنعتي كش
ــت. تطويل غيرعادي مناقصات در  ــتماتيكي نيس و سيس
مراحل مختلف آن و تجديد مناقصه هاي متعدد نشان گر 
ــرايط مناقصه  ــه مباني فني و ش ــد ك اين مطلب مي باش

نيازمند بازنگري و بهبود است.
ــبرد مناقصات در الگوي EPC تعهدات بزرگي  • پيش
ــه نيازمند مباني و پيش  براي پيمانكار ايجاد مي نمايد ك
نيازهايي است كه در اسناد مناقصه مي بايست مورد توجه 

قرار گيرد.
ــي پروژه ها در  ــارب عموم ــاس تج • اين مباني براس
مراجع ملي و بين المللي تعريف شده اند و استفاده هرچه 
ــروژه در مراحل مناقصه و  ــا در موفقيت پ بيش تر از آن ه

تحقق طرح ها تأثير گذارخواهد بود.
• تحقق موفقيت آميز پروژه بستگي به تقسيم متوازن 
ــال يك جانبه  ــروژه دارد. انتق ــؤوليت ها بين اركان پ مس
ــؤوليت ها به پيمانكار EPC و يا منظور داشتن متن  مس
ــه موفقيت طرح لطمه  ــك جانبه درمناقصات ب قرارداد ي

خواهد زد.
ــه توصيه  ــناد مناقصه ب ــتوانه فني اس ــل پش • حداق
ــور انجام مطالعات  ــازمان مديريت و برنامه ريزي كش س
 Conceptual) ــاي محتوايي F. S همراه با طراحي ه
ــراه با  ــي هم ــن مبان ــت اي ــه رعاي ــت ك Design) اس
ــرايط در الگوي پيشنهادي سازمان  به كارگيري ديگر ش
ــبب ارتقاى  ــور مي تواند س ــت و برنامه ريزي كش مديري

سطح مناقصات و حصول نتايج بهتر گردد.

اند                            يم از آب هر چيزى را زند                            ه گرد                            

ــوراى اسالمى و آيين نامه  اجرايى  شركت آب و فاضالب سيستان و بلوچسـتان در نظر دارد به استناد قانون برگزارى مناقصات- مصوب 1383 مجلس ش
ــخصات زير از كليه پيمانكاران حقوقى واجد شرايط، جهت  بند (ج) از ماده (12) قانون از محل اعتبارات طرحهاى عمرانى، به منظور اجراى پروژه اى مطابق مش

شركت در ارزيابى كيفى دعوت به عمل آورد. 
1-كارفرما: شركت آب و فاضالب سيستان و بلوچستان 

2- موضوع مناقصه: تهيه لوله، تجهيزات و عمليات اجرايى خطوط انتقال آب از سه راهى زابل تا مخازن زون شرقى
3- دستگاه نظارت: شركت مهندسين مشاور طوس آب 

4- مبلغ برآورد اوليه: حدود 240 ميليارد ريال 
5- مدت اجراى كار: 15 ماه شمسى

6- رشته و پايه پيمانكار: اشخاص حقوقى داراى گواهينامه صالحيت پيمانكارى در رشته آب (حداقل پايه 3) 
مناقصه گران بايستى مطابق با بخشنامه شماره 94/30593 مورخ 1394/03/05 و دستورالعمل شماره 69432 مورخ 94/04/30 داراى ظرفيت كارى و ريالى 

مناسب باشند.  
7- تاريخ و مهلت استعالم ارزيابى كيفى: 

مهلت تهيه استعالم ارزيابى كيفى هفت روز، از تاريخ انتشار نوبت اول اين آگهى مى باشد. 
مهلت تحويل استعالم ارزيابى كيفى پس از آخرين روز توزيع اسناد چهارده روز مى باشد. 

8- نشانى دريافت و تحويل استعالم ارزيابى: 
زاهدان- بلوار قلنبر، شركت آب و فاضالب سيستان و بلوچستان، اداره قراردادها، تلفن: 33445213- 054

لذا پيمانكاران حقوقى داراى گواهينامه صالحيت پيمانكارى در رشته مذكور كه ظرفيت كارى و ريالى مناسب را دارا مى باشند، مى توانند پس از چاپ نوبت اول 
آگهى با مراجعه به آدرس فوق، اسناد ارزيابى را پس از واريز مبلغ 50,000 ريال به حساب بانك رسالت شعبه مركزى زاهدان به شماره 344/3777855/1 بنام 

شركت آب و فاضالب استان سيستان و بلوچستان، با ارائه اصل رسيد واريز وجه خريدارى نمايند.
اسناد ارزيابى فقط به نماينده مناقصه گر با ارائه معرفى  نامه معتبر شركت با مهر و امضاى مجاز و با قيد موضوع ارزيابى تحويل خواهد شد. 

 www.abfasb.ir :آدرس وب سايت
اداره قراردادها شركت آب و فاضالب استان سيستان و بلوچستان 

فراخوان ارزيابى كيفى مناقصه گران  نوبت اول 
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ــاختمانى كه  ــم مصالح س كيفيت ك
ــاختمان ها  ــبب كاهش عمر مفيد س س
شده است، از چالش هاى فرا روى صنعت 

ساختمان است.
ــل متعددى  ــا، عوام ــه گزارش صم ب
ــل نقش دارد؛  ــكل گيرى اين معض در ش
ــادى در اين  ــوان از نقش اقتص اما نمى ت
ــان،  ــد. به باور كارشناس زمينه غافل ش
ــاخص   ترين داليل  ــش اقتصادى از ش نق
كاهش كيفيت مصالح ساختمانى است؛ 
ــه عنوان  ــوان از آن ب ــورى كه مى ت به ط

پاشنه آشيل اين موضوع ياد كرد.
ــى قيمت زمين  ــاور ناظران، گران به ب
ــازندگان براى كنترل  ــود س باعث مى ش
ــح  ــاخت، از مصال ــده س ــت تمام ش قيم
نامرغوب ساختمانى استفاده كنند. اين 
مطالبه باعث مى شود توليدكنندگان نيز 
متناسب با ذائقه بازار، مصالح ساختمانى 

بى كيفيت توليد كنند.
ــت تأثير  ــاد تح ــرايط كالن اقتص ش
ــبب  ــت كه س ــم نيز از عواملى اس تحري
ــح نامرغوب  ــتفاده از مصال ــديد اس تش
ــود؛ چراكه كارخانه ها  ساختمانى مى ش
ــه مرغوب  ــواد اولي ــرايط به م در اين ش
ــى ندارند. در همين حال، نحوه  دسترس
ــتاندارد مصالح  ــاخص هاى اس تعيين ش
ــاختمانى، درجه بندى نشدن كيفيت  س
ــب و  ــا و در نهايت، طراحى نامناس آن  ه
ــادى مهم توليد  غيرفنى، از داليل اقتص
ــاختمانى عنوان  ــح س ــت مصال بى كيفي

شده است.
ــين پروين پور،  ــه، افش ــن زمين در اي
ــابق مركز مطالعات تكنولوژى  رييس س
ــت، در گفت وگو با  ــگاه علم  و صنع دانش
ــرد كه به  ــاره ك ــه اين موضوع اش صما ب
ــازندگان  ــى قيمت زمين، س دليل گران
ــراى جبران هزينه هاى خود و  ناگزيرند ب

ــود بيش تر، از مصالح نامرغوب  كسب س
استفاده كنند.

ــى از آن  ــى ها حاك ــت:  بررس وى گف
ــت كه 90درصد قيمت نهايى مسكن  اس
ــكيل مى دهد. با اين رويكرد،  را زمين تش
سود اصلى كسانى كه در تيراژهاى انبوه 
ــاز مى كنند، از محل افزايش  ساخت وس

قيمت زمين كسب مى شود.
ــاره كرد  پروين پور به اين موضوع اش
ــدار زيادى از  ــازان مق ــه وقتى انبوه س ك
ــداى اجراى  ــرمايه هاى خود را در ابت س
پروژه درگير خريد زمين مى كنند، مابقى 
ــد مصالح  ــوى خري ــان تكاف نقدينگى ش
ــد. همچنين تصريح  باكيفيت را نمى ده
ــود مورد انتظار خود  كرد: انبوه سازان س
در فعاليت ساخت وساز را از ارزش افزوده 
ــب مى كنند. بنابراين، از محل  زمين كس
ــاخت واحد مسكونى  افزايش كيفيت س

سودى نصيبشان نمى شود.
ــر فرمول  ــگاه، تأثي ــتاد دانش اين اس
مذكور را اين گونه بيان كرد: با اين شرايط، 
وقتى سازنده مقدار زيادى از سرمايه خود 
ــن زمين مى كند،  ــر خريد و تأمي را درگي
ــش باقى  ــى چندانى براي ــر نقدينگ ديگ

نمى ماند كه مصالح باكيفيت بخرد.
ــه حجم  ــان اين ك ــا بي ــور ب پروين پ
ــازنده در  ــردش مالى س ــده اى از گ عم
ــن مى چرخد، گفت:  خريد و فروش زمي
ــازنده اى از نقدينگى كافى  ــه س چنان چ
نيز برخوردار باشد، اگر از مصالح مرغوب 
ــتفاده كند، قيمت  ــكن اس در توليد مس
تمام شده واحدهايش افزايش دوچندان 
پيدا مى كند. اين امر سبب كاهش اقبال 
ــكن و در نهايت،  خريداران به خريد مس

حبس سرمايه انبوه سازان مى شود.
ــش كيفيت  ــى كاه ــه اصل وى ريش
ــن ارزيابى  ــى قيمت زمي مصالح را گران

كرد و گفت: اگر در كشور ما، قيمت زمين 
ــاهد افزايش  ــده بود، قطعاً ش كنترل ش

كيفيت مصالح ساختمانى بوديم.
ــه اگر قيمت  ــور با بيان اين ك پروين پ
زمين ثابت بود، تكليف سازنده مسكن با 
روش هاى توليد مشخص مى شد، گفت: 
ــت قيمت زمين و  ــازنده از تثبي وقتى س
فقدان تورم معنادار به اين بخش مطمئن 
ــد، تمام تالش خود را براى افزايش  باش
ــاختمانى مى كند تا از  كيفيت مصالح س
ــب  ــود مدنظر خود را كس اين رهگذر، س
ــت زمين،  ــورت تثبيت قيم كند. در ص
ــازندگان با هدف جذب مشترى، تمام  س
ــازى، بهره گيرى  توان خود را بر كيفى س
ــه هاى فنى  ــتاندارد و نقش از مصالح اس
ــرد تا از اين  ــب متمركز خواهند ك مناس

طريق به سود مدنظر خود دست يابند.
ــگاه تأكيد  كرد: در  ــتاد دانش اين اس
ــكن را  حال حاضر، نبايد ركود فعلى مس

به عنوان وضعيت هميشگى بازار مسكن 
ــفانه در نيم قرن  ــم. متأس در نظر بگيري
ــه عنوان  ــش قيمت زمين ب ــر، افزاي اخي
ــكن ما حاكم  ــى ثابت بر بخش مس الگوي

بوده است.
پروين پور بر اين موضوع تأكيد كرد كه 
تورم در قيمت زمين كه درصد فراوانى از 
قيمت مسكن را تشكيل داده است، سبب 

كاهش كيفيت مسكن مى شود.
وى گفت: با اين اوضاع، صنعتى سازى 
و  ــتاندارد  اس ــح  مصال از  ــتفاده  اس و 
ــى كارآمد،  ــيوه هاى فن ــرى ش به كارگي
ــوى توليد  ــم و كارآمد در الگ ــى مه اصل

مسكن نيست.
ــگاه، وقتى  ــتاد دانش ــاور اين اس به ب
ــور درگير تورم زمين است،  اقتصاد كش
ــكن به روش صنعتى سازى و  ساخت مس

كيفى سازى معنايى ندارد.
ــد قيمت زمين  ــت: اگر فراين وى گف

ــازنده از محل افزايش  ــد و س مهار مى ش
ــت نمى آورد، تمام  ــودى به دس زمين س
ــازى متمركز  ــر كيفى س ــوان خود را ب ت
ــريع  ــالش مى كرد پروژه ها را س كرده، ت
ــد. اين در حالى است كه  بسازد و بفروش
ــت زمين افزايش  ــا توجه به اين كه قيم ب
ــردن  ــازنده در طوالنى  ك ــود س دارد، س
ــت تا از رهگذر ارزش  ــاخت اس فرايند س
افزوده زمين، به سود مناسب دست يابد.

پروين پور دليل فراوانى وجود مصالح 
ــتاندارد را در وجود تقاضا دانست  غيراس
ــه توليدكننده بخواهد  ــت: چنان چ و گف
ــازد، محصول نهايى  مصالح باكيفيت بس
او گران مى شود. بنابراين، مشترى براى 
ــت. با اين رويكرد،  او وجود نخواهد داش
ــمت توليد مصالح  طرف عرضه هم به س

نامرغوب و بى كيفيت حركت مى كند.
و  ــتى  فرادس ــاى  نظارت ه وى 
ــد كارايى الزم  ــت گذارى ها را فاق سياس
ــد توليدكنندگان  ــرل فراين ــراى كنت ب
ــاختمانى و الزام آن   ها به عرضه  مصالح س
محصول باكيفيت دانست و گفت: وقتى 
ــد، نظارت  ــتر اقتصادى فراهم نباش بس
ــدارد؛ چراكه الگوى بازار از خط  كارآيى ن

مشى اقتصادى بازار تبعيت مى كند.
ــات اقتصادى  ــور درباره تبع پروين پ
ــتاندارد  غيراس ــح  مصال ــرى  به كارگي
ــه اين  ــت: نتيج ــاز  ها گف در ساخت وس
ــرمايه ملى است؛ چراكه  پروسه اتالف س
ــتاندارد سبب  به كارگيرى مصالح غيراس
ــودگى زودرس  كاهش عمر مفيد و فرس
ــه نتيجه آن،  ــود ك ــاختمان ها مى ش س

اتالف سرمايه هاى ملى است.
ــاختمان ها را در  ــد س ــر مفي وى عم
كشورهاى پيشرفته 80 سال و در كشور 
ــال مطرح كرد و گفت: عالوه بر  ما 30 س
اتالف سرمايه هاى ملى، استانداردنبودن 
ــرات جانى  ــاختمانى، مخاط ــح س مصال
زيادى در زمان وقوع زلزله دارد. در عين 
حال، با توجه به پرتى انرژى اين مصالح، 
ــاهد هدررفت انرژى نيز خواهيم بود.  ش
ــه از نظر اقتصادى ضرر زيادى به  اين روي

اقتصاد كشور تحميل مى كند. 
مصرف مصالح نامرغوب در 

ساختمان از تبعات تحريم هاست
ــى، دبير  ــدون گايين ــن فري همچني
ــرل كيفيت  ــركت هاى كنت ــن ش انجم
ــريح ريشه هاى  ــاختمان ايران، در تش س
ــح  مصال ــودن  غيركيفى ب ــادى  اقتص
ــى از تحريم ها  ساختمانى به تبعات ناش
ــراى توليد برخى  ــاره و تأكيد كرد: ب اش
ــا، به  ــاختمانى در كارخانه ه ــح س مصال
ــت كه در سنوات اخير،  مواد اوليه نياز اس
ــود تنگناهاى فراوان  تحريم ها باعث وج
ــى به اين مواد شده است. در  در دسترس
نتيجه، مصالح ساختمانى توليدشده هم 
ــود. در حقيقت،  دچار افت كيفيت مى ش
اين مؤلفه يكى از عوامل اثرگذارى مهم در 

كاهش كيفيت مصالح ساختمانى است.
ــؤال كه با  ــن س ــه اي ــخ ب وى در پاس
توجه به لغو تحريم ها، آيا مى توان شاهد 
ــاختمانى بود،  افزايش كيفيت مصالح س
ــر كيفيت  ــو تحريم ها زمانى ب ــت: لغ گف
ــذارد كه تقاضاى  مصالح اثر مثبت مى گ
مصالح افزايش پيدا كند. با برداشته شدن 
ــه دار بخواهد مواد  تحريم ها، اگر كارخان
ــرد و مصالح  ــه مرغوب تر به كار بگي اولي
ــا از آن طرف  ــد، ام ــت توليد كن باكيفي
ــد، قطعاً به  ــته باش تقاضايى وجود نداش
ــين اقدام به توليد خواهد كرد.  رويه پيش
بنابراين، تنها رونق بازار مسكن است كه 
ــود انگيزه هاى توليد كيفى  قادر خواهد ب

مصالح ساختمانى را فراهم كند.
به باور وى، لغو تحريم ها و تأثير آن بر 
رشد كيفى مصالح ساختمانى محسوس 
و به حدى نيست كه مصرف كننده آن را 

احساس كند.
ــن معضل را  ــى دومين دليل اي گايين
ــاخص هاى استاندارد  در نحوه تعيين ش
ــاختمانى تعريف و اظهار كرد:  مصالح س
ــراى اين كه  ــتاندارد ب ــازمان ملى اس س
ــيعى از  ــت را براى طيف وس قدرت رقاب
ــركت هاى ضعيف  شركت ها از جمله ش
ــتانداردهاى  ــاخص اس ــم كند، ش فراه
محصوالت ساختمانى را روى حداقل   ها 
ــذر،  ــن رهگ ــا از اي ــد ت ــم مى كن تنظي
ــم بتوانند در  ــر ه ــركت هاى ضعيف ت ش

عرصه كسب وكار ابقا شوند.
وى پروسه مذكور را زمينه اى ارزيابى 
ــود الزام خوبى براى  كرد كه باعث مى ش

تأمين كيفيت ساختمان فراهم نشود.
ــؤال كه  ــخ به اين س ــى در پاس گايين
چرا سازمان هاى استاندارد، حداقل هاى 

استاندارد را به عنوان شاخص استاندارد 
تعيين مى كنند و آيا براى رفع اين مشكل 
راهكارى وجود دارد، تأكيدكرد: معموالً 
ــه دنبال آن  ــتاندارد، ب ــازمان هاى اس س
ــتند كه حداقل هاى ايمنى به عنوان  هس
ــتاندارد در محصوالت  ــاخص هاى اس ش
توليدى رعايت شود. بنابراين، استاندارد 
ــه ندارد و بيش تر توجه  به مرغوبيت توج
ــازمان ها بر مواردى متمركز است  اين س
ــا كارآيى  ــت مصرف كننده ي كه به امني

محصول مرتبط است.
ــر گفت:  ــن ام ــل اي ــاره دلي وى درب
ــده  مصرف كنن ــى  كيفيت ــاى  تفاوت ه
ــط ميزان نقدينگى به دست مى آيد  توس
ــت مى كند.  ــده پرداخ ــه مصرف كنن ك
ــه جاى  ــتاندارد  ها در هم ــن، اس بنابراي
دنيا حداقل   ها را رعايت مى كنند؛ آن هم 
ــه به ايمنى مصرف كننده  حداقل هايى ك

باز مى گردد.
ــان كرد: مؤسسات  گايينى خاطرنش
ــد  ــع تولي ــد مان ــتاندارد نمى توانن اس
ــى را رعايت  ــه ايمن ــوند ك محصولى ش
ــدارد؛  ــت الزم را ن ــى كيفي ــرده، ول ك
ــدى را از  ــاً محصوالت تولي چراكه صرف
ــتانداردهاى ايمنى  ــت اس ــاظ رعاي لح
ــد كه  ــى مى كن ــتانداردهايى بررس و اس
ــراى مصرف كننده  رعايت نكردن آن   ها ب

مخاطراتى دارد.
ــركت هاى كنترل  ــن ش ــر انجم دبي
ــاختمان ايران، سومين دليل  كيفيت س
ــح را در  ــش كيفيت مصال اقتصادى كاه
ــاختمانى  ــح س ــدن مصال رتبه بندى نش
ــدن  ــرد و گفت: تقسيم بندى نش عنوان ك
ــاختمانى باعث  درجه كيفيت مصالح س
ــود پيمانكارانى كه در بازار به دنبال  مى ش
مصالح باكيفيت باشند، نمى توانند مصالح 
ــز دهند. در  ــوب تمي ــوب را از نامرغ مرغ
نتيجه چنين سيكل معيوبى، بهره گيرى 
از مصالح باكيفيت در ساخت وساز، صرفاً 

به اقبال پيمانكار باز مى گردد.
ــدن  ــى نتيجه درجه بندى نش گايين
ــاختمانى را ورود  ــح س ــت مصال كيفي
ــه عرصه توليد  بى كيفيت   ترين مصالح ب
مسكن دانست و گفت: خأل اين امر باعث 
ــاختمانى  ــود نازل   ترين مصالح س مى ش
ــدارد، در  ــاى دنيا طالب ن كه در هيچ ج
ــود. اين  ــه كار گرفته ش ــكن ب توليد مس
ــطح از مصالح  ــت كه اين س در حالى اس
ــاً در اماكنى نظير  ــا، عموم ــازل در دني ن
ــا برخى مراكز كه الزامى در به  كارگاه ها ي
بكارگيرى مصالح استاندارد وجود ندارد 

به كارگرفته مى شود.
ــاختمان در همين  اين فعال حوزه س
ــات رتبه بندى  ــه ديگر تبع حال از جمل
ــاختمانى را در  نشدن كيفيت مصالح س
ــودجو از  ــرى توليد كنند گان س بهره گي
روش هاى تبليغاتى اثرگذار كه زمينه ساز 
ــمت  ــش پيمانكاران به س ــب گراي ترغي
ــود دانست  مصالح نامرغوب آن   ها مى ش
ــه محصوالت  ــا توجه به اين ك و گفت:  ب
ــاختمانى رتبه بندى ندارند، بسيارى  س
ــتفاده  ــدگان از اين خأل اس از توليدكنن
ــرف هزينه 10درصدى،  مى كنند و با ص
ــترده اى را پيرامون كيفيت  تبليغات گس
ــود انجام مى دهند.  محصول توليدى خ
ــكاران نيز تحت  ــيارى از پيمان اتفاقاً بس
ــرار گرفته  ــات كاذب ق ــر اين تبليغ تأثي
ــود را از چنين  ــورد نظرخ ــول م و محص
توليدكنندگانى مى خرند. در اين شرايط 
ــه به معناى  ــر، توليدكنندگانى ك نابراب
ــى توليد مى كنند،  ــى محصول كيف واقع
ــت مى دهند و با  ــت رقابت را از دس فرص
ــكاران به خريد  توجه به بى اقبالى پيمان
ــدى آن ها،  ــاى تولي ــول از واحده محص
ــد كيفى محصول از بين  انگيزه هاى تولي

خواهد رفت. 
ــركت هاى كنترل  ــن ش ــر انجم دبي
ــى را از  ــاختمان ايران، طراح كيفيت س
ــذار در كاهش كيفيت  ــر عوامل اثرگ ديگ
ــرد و گفت:  ــاختمانى عنوان ك مصالح س
ــات، كاهش كيفيت و مرغوبيت  گاهى اوق
ــدارد؛ بلكه به  ــح ربطى ن مصالح به مصال
روش هاى اجرا مربوط است. با اين رويكرد، 
اگر طراحى ساخت استانداردهاى الزم را 
نداشته نباشد، حتى اگر از بهترين مصالح 
ــود، در نهايت محصول كيفى  استفاده ش

توليد نخواهد شد.
ــركت هاى كنترل  ــن ش ــر انجم دبي
ــران، در پايان در  ــاختمان اي كيفيت س
پاسخ به اين سؤال كه با توجه به مشكالت 
ــاهد  ــه بازه زمانى ش ــده، در چ عنوان ش
افزايش كيفيت مصالح ساختمانى و رشد 
مرغوبيت آن   ها خواهيم بود، تصريح  كرد: 
اساساً عقل و محاسبات نشان مى دهد با 
ــرايط فعلى، وضعيت و نحوه  توجه به ش
توليد مصالح ساختمانى به همين صورت 
ــين ادامه خواهد داشت و  و به منوال پيش
براى بهينه شدن اين وضعيت، هيچ اقدام 

خاصى نمى توان انجام داد! 
گايينى بارز  ترين تبعات غيركيفى بودن 
مصالح ساختمانى را در كاهش عمر مفيد 
ساختمان ها دانست و گفت: در همه جاى 
دنيا، ميانگين عمر مفيد ساختمان ها 80 
ــال است و بعد از پايان اين  يا حتى 100 س
ــوند؛  ــاختمان ها تخريب نمى ش دوره، س
ــاره از آن   ها  ــازى مجدد، دوب بلكه با بازس
ــود. اين در حالى است  بهره بردارى مى ش
ــاختمان ها بعد از 20 يا  كه در كشور ما، س
ــاختمان كلنگى  ــوان س ــال به عن 30 س
ــبب  ــن رويه، س ــوند و اي ــب مى ش تخري

هدررفت سرمايه هاى ملى مى شود. 

سيكل رتبه بندى  مصالح ساختمانى معيوب است 
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ــتان خوزستان را طبق  شـركت آب و فاضالب روستايى اسـتان خوزسـتان در نظر دارد قرارداد راهبرى تاسيسات آبرسانى روستاهاى اس
مشخصات و جدول ذيل از طريق برگزارى مناقصه عمومى دومرحله اى به پيمانكاران واجد صالحيت واگذار نمايد. 

كارفرما و دستگاه مناقصه گزار: شركت آب و فاضالب روستايى خوزستان 
ــوده و توانايى ارائه مبلغ  ــت جمهورى ب ــتى داراى رتبه بندى معتبر از معاونت راهبردى رياس ــركت كننده در مناقصه مى بايس 1- پيمانكاران ش

تضمين شركت در مناقصه بصورت ضمانت نامه بانكى را داشته باشند. 
ــت كتبى و فيش واريز به مبلغ پانصد هزار ريال  ــناد مناقصه را در مقابل ارائه درخواس ــرى كامل از اس 2- مناقصه گران عالقمند مى توانند يك س
(غيرقابل استرداد) به حساب شماره 2175212266004 سيبا به نام قطع و وصل شركت آب و فاضالب روستايى استان خوزستان در بانك ملى 

شعبه مركزى اهواز (قابل پرداخت در كليه شعب) خريدارى نمايند. 
ــانى، اتاق شماره 3 به نشانى اهواز-  3- محل فروش اسناد مناقصه:شركت آب و فاضالب روستايى خوزستان- معاونت پشتيبانى و منابع انس

ميدان هجرت (راه آهن)، خيابان سپاه، روبروى انبار توشه راه آهن 
ــتان- اداره حراست و امور محرمانه، به نشانى اهواز- ميدان هجرت (راه  4- محل تحويل اسناد مناقصه: شركت آب و فاضالب روستايى خوزس

آهن)، خيابان سپاه، روبروى انبار توشه راه آهن
5- شركت مناقصه گران بطور همزمان در يك يا تمامى رديف هاى موضوع مناقصه بالمانع است مشروط بر اينكه به ازاء هر رديف تضمين و فيش 

خريد اسناد مناقصه مجزا ارائه گردد و حائز شرايط و رتبه هر رديف باشد. 
تذكر مهم: 1- شركتهاى داراى رتبه 5 تنها مى توانند در يك رديف از موضوع مناقصه بنا به تشخيص مناقصه گزار برنده باشند. 

ــى از وزارت كار و امور اجتماعى  ــت صالحيت انجام كار خود را از نظر ايمن 2- پيمانكاران مطابق ماده 2 آيين نامه ايمنى امور پيمانكارى مى بايس
اخذ نمايند. 

ــال چندين پيشنهاد در يك پاكت  ــت هر رديف از موضوع مناقصه را جهت ارسال در پاكات جداگانه قرار دهند و از ارس 6- مناقصه گران مى بايس
خوددارى نمايند. 

7- زمان فروش اسناد و تحويل پاكات مناقصه از تاريخ 95/01/15 لغايت 95/01/24 (ساعت 8 الى 15) به جزء ايام تعطيل (پنجشنبه و جمعه) 
مى باشد. 

8- آخرين مهلت تحويل و قبول پاكت هاى پيشنهاد: حداكثر ساعت 15 مورخ 95/01/24 مى باشد. 
9- زمان بازگشايى پاكت هاى مناقصه: 

1-9 زمان بازگشايى پاكت هاى الف و ب (پاكت پيشنهاد فنى): ساعت 14 مورخ 95/01/25 مى باشد. 
ــط كميته فنى- بازرگانى شركت متعاقباً اعالم  ــنهاد قيمت) بعد از بررسى پيشنهادهاى فنى توس 2-9 زمان بازگشايى پاكت هاى ج (پاكت پيش

مى گردد. 
10- محل بازگشايى پاكت هاى مناقصه: اهواز – شركت آب و فاضالب روستايى خوزستان، دفتر معاونت طرح و توسعه

11- پيمانكاران شركت كننده در مناقصه مذكور مى توانند درزمان بازگشايى پاكت هاى مناقصه، در جلسه گشايش پيشنهادها حضور يابند. 
12- مبلغ برآورد كار در اسناد مناقصه قيد شده است

13- مناقصه گزار اين حق را براى خود محفوظ مى دارد كه قبل از انتخاب مناقصه گر يا واگذارى پيمان، صحت و سقم اطالعات فراهم شده از سوى 
مناقصه گر را بررسى كند و مناقصه گر اين حق بررسى را از سوى مناقصه گزار مى پذيرد. كارفرما در رد يا قبول هر يك يا همه پيشنهادها مختار است. 

14- ساير اطالعات و جزييات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است 
قابل ذكر است عدم رعايت موارد 5 و 6 منجر به عدم قرائت از سوى مناقصه گزار مى گردد. 

ــانى  ــه نش ــتان ب ــار خوزس ــركت آبف ــايت ش ــات س ــش مناقص ــه بخ ــه ب ــناد مناقص ــت اس ــتر و درياف ــات بيش ــب اطالع ــت كس جه
www.abfar-khoozestan.ir مراجعه و يا با شماره تلفن 3336991- 0613 تماس حاصل فرماييد. 

مبلغ ضمانت شركت در رشته پيمانكارىشهرستان هاموضوع مناقصهنام پروژهرديف
مناقصه

تاسيسات 1
آبرسانى

قرارداد راهبرى تاسيسات 
آبرسانى روستاهاى استان 

خوزستان
تاسيسات و انديمشك، دزفول، شوش

1,600,000,000تجهيزات يا آب

تاسيسات 2
آبرسانى

قرارداد راهبرى تاسيسات 
آبرسانى روستاهاى استان 

خوزستان
ايذه، باغملك، رامهرمز، 

رامشير،  بهبهان
تاسيسات و 

2,150,000,000تجهيزات يا آب

تاسيسات 3
آبرسانى

قرارداد راهبرى تاسيسات 
آبرسانى روستاهاى استان 

خوزستان

ماهشهر و هنديجان، اميديه 
و آغاجارى، شادگان، آبادان، 

خرمشهر 
تاسيسات و 

1,520,000,000تجهيزات يا آب

تاسيسات 4
آبرسانى

قرارداد راهبرى تاسيسات 
آبرسانى روستاهاى استان 

خوزستان
تاسيسات و اهواز، سوسنگرد، هويزه

1,520,000,000تجهيزات يا آب

تاسيسات 5
آبرسانى

قرارداد راهبرى تاسيسات 
آبرسانى روستاهاى استان 

خوزستان
اللى، انديكا، مسجدسليمان، 

شوشتر، گتوند، هفتگل
تاسيسات و 

1,650,000,000تجهيزات يا آب

آگهي  عمومى
مناقصه شماره 385/ق/95

روابط عمومى شركت آبفار استان خوزستان  م الف  53/5

شركت آب و فاضالب روستايى 
استان خوزستان

ززيزىرا ييچ ررهر مميمازآب
ددند ا

رد
ررگگ ددنده ز

دو مرحله اى

موافقت دولت با ترك تشريفات خط سوم 
قطارشهرى مشهد

ــهد از صدور مجوز ترك تشريفات قرارداد  ــركت قطارشهرى مش مديرعامل ش
حفارى خط سوم قطار شهرى اين كالن شهر از سوى دولت خبر داد.

ــه دولت، تنها در  ــرز اظهار كرد: طبق آيين نام ــزارش ايرنا، كيانوش كيام به گ
ــرفت فيزيكى داشته باشد  صورتى كه يكى از خطوط مترو بيش از 70 درصد پيش

مجوز آغاز عمليات اجرايى خط ديگر صادر مى شود.
ــهد با 50  ــهرى مش وى ادامه  داد: هم اكنون عمليات اجرايى خط دوم قطار ش
ــت كه با توجه به عنايت ويژه دولت به  درصد پيشرفت فيزيكى در دست انجام اس
ــوم و تأمين اعتبار آن از  ــهد، مجوز آغاز عمليات اجرايى خط س خطوط ريلى مش

محل اعتبارات دولتى و شهردارى صادر شد.
وى صدورمجوز ترك تشريفات را اقدامى ارزنده براى شهر مشهد بيان و تصريح 
ــط به پيمانكار  ــذارى عمليات اجرايى اين خ ــالغ اين مجوز دولت با واگ  كرد: با اب

موافقت كرد.
ــوز عمليات حفارى 28,5 كيلومتر تونل خط  وى تصريح  كرد: با صدور اين مج
ــتگاه به قرارگاه خاتم االنبيا(ص) با 11 هزار ميليارد ريال  ــوم به همراه 12 ايس س

هزينه واگذار مى شود.
كيامرز ادامه  داد: عمليات حفارى تونل اين خط از ابتداى سال آينده آغاز مى شود.

ــده كه خط يكم آن به  ــهد تعريف ش ــهرى مش در مجموع 4 خط براى قطار ش
ــفند ماه سال 1389 به  ــى تا وكيل آباد اس طول 19 كيلومتر از پايانه غدير نخ ريس
بهره بردارى رسيد و هم اكنون روزانه به طور ميانگين 120 هزار نفر را در اين مسير 

جا به جا مى كند.
مسير توسعه 4,5 كيلومترى اين خط نيز از ايستگاه غدير تا فرودگاه مشهد در 

دهه فجر امسال به بهره بردارى رسيد و فرايند مسافرگيرى آن آغاز شد.
ــهد نيز از منطقه رضاشهر به  عمليات حفارى مسير خط دوم قطار شهرى مش
ــتگاه تى.بى.ام از تيرماه 1390 آغاز و  سوى منطقه طبرسى شمالى توسط دو دس

پانزدهم بهمن ماه امسال به پايان رسيد.
ــير شهرك ابوذر تا  ــهرى مشهد نيز كه مس ــوم قطارش عمليات اجرايى خط س
ــتگاه ورودى دستگاه  ــاخت ايس ــش مى دهد و اينك مراحل س ــم آباد را پوش قاس

حفارى در ضلع شمال شرقى ميدان فردوسى در حال انجام است.
مطالعات خط چهارم قطار شهرى مشهد هم كه قرار است از خواجه ربيع آغاز و 
با عبور از ميدان شهدا با امتداد به سوى حرم مطهر رضوى از ضلع شمالى حرم عبور 
كرده و به قلعه ساختمان و جاده سرخس منتهى شود، مرحله پايانى را طى مى كند.

بررسى عملكرد بندر چابهار در سال 94
خارجى   ها آمدند؛ صادرات رشد كرد

واردات افت 
ــتان گفت: رشد واردات كاال و  ــتان و بلوچس مديركل بنادر و دريانوردى سيس
ــد. اما در زمينه  ــته با 7 درصد رشد منفى مواجه ش ــبت به سال گذش تزانزيت نس

صادرات به ويژه صادرات كلينكر با 67 درصد رشد مثبت روبه رو بوده ايم.
ــت بندر چابهار در  ــى روند فعالي ــياوش رضوانى در گفت وگو با مانا در بررس س
ــاس برنامه هاى پيش بينى و طراحى شده قبلى  ــال 94 گفت: در سال 94 براس س
ــرمايه گذار خارجى براى بندر چابهار تعيين شده بود. بر  اهدافى همانند جذب س
ــرمايه گذارى به  ــاس هند براى تأمين تجهيزات بندر چابهار تفاهم نامه س اين اس

مبلغ 85ميليون دالر با شركت آريا بنادرايرانيان امضا كرد.
ــاس اين  ــت: بر اس ــاد تفاهم نامه با طرف هندى اظهار  داش ــريح مف وى در تش
ــرمايه گذارى 85ميليون دالرى تأمين تجهيزات در بندر  تفاهم نامه همزمان با س
ــمت اين بندر، تخليه و بارگيرى و نگهدارى كاال و  ــتى   ها به س چابهار، هدايت كش
هدايت 250هزارTEU كانتينر در سال به بندر جزو تعهدات هندى   ها اعالم شد. 
از سوى ديگر، دولت هند نيز مبلغ 150ميليون دالر براى سرمايه گذارى در بندر و 
پس كرانه هاى چابهار مصوب كرده است كه اميدواريم در سال جارى محقق شود.

رضوانى درباره بازديد و ابراز تمايل سرمايه گذاران خارجى براى سرمايه گذارى 
ــته عنوان  كرد: از ديگر سرمايه گذاران خارجى كه به  در بندر چابهار در سال گذش
ــركت چينى  ــن بندر بازديد كردند مى توان از يك ش ــوان بخش خصوصى از اي عن
ــت در زمينه پتروشيمى براى ساخت  ــركت پيشنهاد شده اس نام برد كه به اين ش
ــرمايه گذارى كند. همچنين با شركت هاى  اسكله هاى نفتى و راه اندازى فاز دو س
ــگ مذاكراتى صورت  ــى، آلودگى و بانكرين ــى در زمينه ايمن چند مليتى سوئيس
ــعه يافته و يا در حال  ــورهاى توس ــوى ديگر تيم هاى فنى كش ــت. از س گرفته اس

توسعه همانند كره ، از اين بندر بازديد كردند.
وى با بيان اين كه در سال هاى گذشته قراردادهايى در حدود40 ميليارد و 90 
ــيرين كن منعقد شده بود  ــوخت  و ساخت آب ش ميليون ريال در بحث ترانزيت س
گفت: در سال 94 قرارداد سرمايه گذارى نيز با رقم بيش از 7700ميليارد ريال در 

زمينه پتروشيمى با تناژ 23ميليون تن صادرات منعقد شد.
ــى و تناژى از  ــرارداد از نظر ريال ــرارداد گفت: اين ق ــى در توضيح اين ق رضوان
بزرگ ترين سرمايه گذارى ها در بنادر كشور است كه از اين مقدار تناژ 15 ميليون 
ــيمى و مايعات پتروشيمى اختصاص دارد و حدود 8  تن آن به فرآورده هاى پتروش

ميليون تن نيز به صورت كاالى خشك و مواد اوليه است.
مديركل بنادر و دريانوردى سيستان  و بلوچستان با اشاره به تعداد قراردادهاى 
ــده در سال 94 خاطرنشان  كرد: عالوه بر قرارداد مذكور و براساس مجوز  منعقد ش

ماده 31، 3 قرارداد ديگر نيز دريافت شد.
ــال در زمينه  ــه مبلغ 190ميليارد ري ــرمايه گذارى ب وى ادامه داد: قرارداد س
صادرات قير و ساخت انبارهاى ساده و مكانيزه با شركت رز سفيد منعقد شد كه در 
ــوخت برعهده شركت ايران مارين  حال انجام است. همچنين قرارداد ترانزيت س

سرويس است.
ــيمى از بندرچابهار اظهار  ــى پتروش ــد كاالهاى صادرات ــى درباره مقص رضوان
ــيه خليج فارس، درياى عمان ،  ــورهاى حاش ــت : كاالهاى پتروشيمى به كش داش

اقيانوس هند صادر مى شوند.
ــدر چابهار و  ــرمايه گذارى در بن ــل زياد عمانى   ها براى س ــاره به تماي وى با اش
ــتيرانى ايران - عمان را يكى  ــور، راه اندازى خط كش توسعه ارتباط بين بنادر كش
ــت و در تشريح آن  ــور دانس ــكل گيرى اين همكارى ها بين دو كش از مصاديق ش
ــافرى بين ايران - عمان و كراچى  ــكله هاى مس گفت: پيش از اين براى تردد از اس
برنامه ريزى هايى شده بود كه در اواخر سال 94 پروژه آن كليد خورد. در اين زمينه 

و در جهت توسعه آن تبادالت فكرى بين ايران و عمان همچنان ادامه دارد.
مديركل بنادر و دريانوردى سيستان و بلوچستان كوتاه شدن زمان سفر عمان 
ــاخت: راه اندازى اين خط  ــان  س ــت و خاطرنش به ايران را از مزاياى اين خط دانس
ــتقبال مقامات عالى رتبه عمانى روبه رو شد به طورى كه وزير امور  كشتيرانى با اس
ــير دريايى ايجاد شده بين دو كشور  خارجه عمان به همراه هيأت اقتصادى از مس
ــت و  ــى نمادين داش ــدند كه ارزش ــاعت و نيم وارد بندر چابهار ش طى زمان 3 س
مى توان آن را نشانه اى از روابط مستحكم دو كشور و تمايل قوى آن   ها براى توسعه 

روابط اقتصادى دانست.
ــال 94 بوده است كه  رضوانى افزود: راه اندازى اوليه اين خط جزو برنامه هاى س
اميدواريم در آينده نزديك با راه اندازى كامل اين خط، سفرهاى دريايى به صورت 

سيتماتيك و روتين صورت گيرد.
ــتان  و بلوچستان در پاسخ به اين پرسش كه  مديركل بنادر و دريانوردى سيس
ــرايطى است، عنوان داشت:  ــعه خطوط ريلى متصل به بندر چابهار در چه ش توس
ــال بعد از شروع فعاليت بندر به بهره بردارى خواهد  راه آهن چابهار به زاهدان 3 س
ــال 95 به  ــعه، بندرچابهارتا اواخر س ــرح توس ــه وى با توجه به ط ــيد. به گفت رس

بهره بردارى خواهد رسيد .
رضوانى در تشريح آمار واردات و صادرات كاال در سال 94 از بندر چابهار گفت: 
على رغم تالش هاى صورت گرفته در اين بندر، رشد واردات كاال و ترانزيت نسبت 
ــد اما در زمينه صادرات به ويژه  ــد منفى مواجه ش ــال گذشته با 7 درصد رش به س

صادرات كلينكر با 67درصد رشد مثبت روبه رو بوده ايم.
ــعه بندرچابهار يكى از  ــزات فاز يك طرح توس ــزارى مناقصه تأمين تجهي برگ
ــت: برگزارى اين مناقصه  ــال 94 بود كه رضوانى درباره آن گف موضوعات مهم س
ــاى مناقصه از  ــت. در حال حاضر پاكت ه ــا بنادرايرانيان اس ــركت آري بر عهده ش
ــت و  ــده اس بخش هاى دولتى و بخش هاى خصوصى داخلى و خارجى دريافت ش

متولى اين مزايده شركت آريا بنادرايرانيان است.

خبر

نوبت اول
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ديابتى ها در معرض ابتال به صرع قرار دارند
ــراد مبتال به ديابت   به گفته محققان اف
بسيار در معرض خطر ابتال به بيمارى صرع 
ــر، مطالعه اخير  ــه گزارش مه ــرار دارند. ب ق
محققان نشان مى دهد افراد مبتال به ديابت 
ــه برابر بيش تر از افراد غيرمبتال در  نوع 1 س
ــرع قرار دارند. به  معرض ابتال به بيمارى ص
ــد  ــى، به نظر مى رس ــان چين گفته محقق
ــه بيمارى  ــال كه مبتال ب ــودكان زير 6 س ك
ــر در معرض  ــتند، 6 برابر بيش ت ديابت هس

ــك بروز بيمارى صرع در كودكانى است  حمالت صرع قرار دارند. اما باال ترين ريس
ــتند و به خاطر كاهش شديد قند خون در بيمارستان  كه مبتال به ديابت نوع 1 هس
ــد اين گروه از كودكان 16,5  تحت درمان بوده اند. طبق اين مطالعه، به نظر مى رس
ــرايط اتوايمنى است  بار بيش تر در معرض حمالت صرع قرار دارند. ديابت نوع 1، ش
كه موجب تخريب سلول هاى توليدكننده انسولين بدن مى شود. انسولين هورمون 
ــده در مواد غذايى استفاده مى شود. انسولين  ضرورى است كه از قندهاى يافت ش
ــون باال مى تواند  ــود. به مرور زمان، قند خ ــيار كم منجر به قندخون باال مى ش بس
ــيب هاى جدى به عروق خونى، به ويژه در چشم ها، كليه ها و قلب شود.  موجب آس
ــطح قند خون مى شود كه  بيش از اندازه باال هم خطرناك بوده و موجب كاهش س
در صورت عدم درمان، مى تواند منجر به بيهوشى و حتى از بين رفتن شخص شود.

تأثير ورزش هاى فكرى بر كاهش وزن
ــام  ــد انج ــان مى ده ــات نش  تحقيق
ــى مى تواند در انتخاب نوع  تمرين هاى ذهن
ــخيص زمان سيرى يا گرسنگى  غذا ها و تش
ــر، ويژگى بارز  ــزارش مه ــد. به گ مؤثر باش
ــب افراد  ــرى و ذهنى ترغي ورزش هاى فك
ــت،  ــه زندگى در زمان حال و در لحظه اس ب
ــان  اما مطالعه جديد محققان كاليفرنيا نش
ــا به ما  ــروه از ورزش ه ــه اين گ مى دهد ك
ــان انتخاب غذا ها  ــك مى كنند تا در زم كم

بيش تر فكر كنيم. اين مطالعه نشان مى دهد خوردن با فكر و انديشه مى تواند فراتر 
ــد؛ مى تواند موجب بهبود  ــخيص زمان سيرى باش ــالم و تش از انتخاب غذاهاى س

سطح گلوكز خون و سالمت قلب شود.
ــال دريافتند 18 ماه بعد از شروع  ــى 200 فرد بزرگس اين تيم تحقيق با بررس
ــور ميانگين 4,3درصد از وزن  ــركت كنندگان به ط تمرين هاى فكرى و ذهنى، ش
ــاى فكرى و ذهنى،  ــت دادند. همچنين آن ها دريافتند برنامه ه ــان را از دس بدنش
ــبت ميزان  ترى گليسيريد بر  ــطح گلوكز خون و نس ــيار مثبتى بر س تأثيرات بس
ــوع 2 و بيمارى هاى قلبى-عروقى  ــترول HDL كه هر دو با ابتال به ديابت ن كلس

مرتبط هستند، دارند.

تأثير طب سوزنى بر بهبود زندگى مبتاليان 
به سرطان سينه

 به گفته محققان، طب سوزنى مى تواند 
ــود ُگرگرفتگى در  ــب بهب تا حدودى موج

بيماران مبتال به سرطان سينه شود.
ــه اين كه  ــا توجه ب ــر، ب ــزارش مه به گ
ُگرگرفتگى حقيقت زندگى بسيارى از زنان 
ــينه است، پژوهشگران  مبتال به سرطان س
ــود  خ ــر  اخي ــات  آزمايش در  ــى  ايتالياي
دريافته اند كه رعايت شمارى از توصيه هاى 
ــبك زندگى به همراه  مرتبط با تغيير در س

ــكل قابل توجهى موجب بهبود  ــات هفتگى طب سوزنى مى تواند به ش انجام جلس
كيفيت زندگى  اين گروه از زنان شود.

جورجيا رازينى، سرپرست تيم تحقيق از بيمارستان كارپى ايتاليا، در اين باره 
ــه مدت 3 ماه در كاهش  ــوزنى همراه با افزايش خودمراقبتى ب مى گويد: «طب س

ُگرگرفتگى در زنان مبتال به سرطان سينه بسيار مؤثر است.»
ــاً موجب  ــون درمانى عمدت ــه هورم ــد: «از آن جايى ك ــه مى افزاي وى در ادام
ــوزنى مى تواند ابزار مناسب و  تشديد ُگرگرفتگى در اين بيماران مى شود، طب س

سودمندى براى كمك به اين بيماران و بهبود كيفيت زندگى آن ها باشد.» 
ــينه كه  ــرطان س ــن مطالعه، تيم تحقيق ايتاليا بر 190 بيمار مبتال به س در اي
ــال هاى  ــديد را گزارش كرده بودند و در بين س ــط تا ش ميزان ُگرگرفتگى متوس

2010 تا 2013 در بيمارستان بسترى بودند مورد مطالعه و بررسى قرار گرفت.
ــيم  ــال، به طور تصادفى به دو گروه تقس ــنى 49 س اين بيماران با ميانگين س
شدند. يك گروه متشكل از 105 بيمار با برنامه 3 ماهه خودمراقبتى در زمينه رژيم 
غذايى، ورزش و حمايت روانشناختى بودند. گروه دوم متشكل از 85 نفر بودند كه 
ــابه خودمراقبتى، در 10 جلسه نيم ساعته هفتگى  عالوه بر رعايت توصيه هاى مش

طب سوزنى هم شركت مى كردند.
بعد از پايان دوره 3 ماهه (حتى 6 ماه بعد از آن)، تجربه ُگرگرفتگى روزانه همه 
بيماران مورد ارزيابى قرار گرفت. نتيجه آن بود كه ميزان ُگرگرفتگى در افراد گروه 
ــن يافته ها تا 6 ماه بعد از  ــوزنى 50 درصد كم تر از گروه ديگر بود. نتيجه اي طب س
ــد افراد حاضر در  ــوزنى ادامه داشت. همچنين مشخص ش پايان جلسات طب س
ــالمت فيزيكى و  ــوزنى، در مجموع كيفيت زندگى بهترى از لحاظ س گروه طب س

روانى و بدون تأثيرات جانبى جدى داشتند.

خبر

ــتان زنجان داراى تفرجگاه هاى مختلف است  اس
كه همواره ميزبان مسافران و گردشگران بسيارى از 
ــت. به گزارش مهر، بى شك  ــور اس نقاط مختلف كش
ــگرى طبيعى  ــب گردش ــاى مناس ــود فرصت ه وج
ــك منطقه در حوزه  ــعه ي نقش مهمى در زمينه توس
ــگرى مى تواند ايفا كند، به گونه اى كه در كنار  گردش
آثار تاريخى سهم مهمى در توسعه سرانه گردشگرى 
مى تواند داشته باشد. دشت آهو خيز سهرين قسمتى 
ــت كه يكى از  ــده سرخ آباد اس از منطقه حفاظت ش
ــتگاه آهوان  ــق با ارزش و به عنوان آخرين زيس مناط

شمالغرب و غرب ايران محسوب مى شود.
«دشت سهرين» تنها مأمن آهوان شمال غرب 

كشور است
«دشت سهرين» در فاصله 15 كيلومترى شمال 
غرب زنجان قرار دارد اين دشت زيبا با وسعتى بيش 
ــهر زنجان و  ــمت شمال ش از 30 هزار هكتار در قس
ــور است. در اين  ــمال غرب كش تنها مأمن آهوان ش
ــلح نيز مى توان اعمال و  ــمان غيرمس ــت با چش دش
ــاهده كرد. دشت سهرين  نحوه زندگى آهوان را مش
ــتگاه آخرين بازمانده آهوى  زنجان تنها مأمن و زيس
ــوب مى شود و  ــور محس ــمال غرب كش ايرانى در ش
ــمارى ها 1450 رأس آهو در اين  طبق آخرين سرش
ــركل حفاظت محيط  ــت زندگى مى كنند. مدي دش
ــتان زنجان گفت: در حال حاضر يك هزار  زيست اس
ــتان زنجان  ــهرين اس ــت س و 391 رأس آهو در دش
ــت مى كند. ناصرجعفرى افزود: دشت سهرين  زيس
ــهر زنجان قرارگرفته است و با  ــمال ش درقسمت ش
ــمال  ــعت تنها پناهگاه آهوان ش 30 هزارهكتار وس
ــود . مديركل حفاظت  ــوب مى ش غرب كشور محس
ــغال،  ــتان زنجان گفت: گرگ، ش ــت اس محيط زيس
روباه، رودك، تشى، گراز، خرگوش و پرندگانى چون 
ــياه، كبوتر چاهى، كبك معمولى،  ــكم س باقرقره ش
ــارگپه پابلند، عقاب طاليى، بحرى، دليجه، انواع  س
ــارصورتى  ــوار، جغدكوچك و س ــكاوك، زنبورخ چ
ــهرين  ــت كه درمنطقه س از وحوش و پرندگانى اس
ــه طبيعى و  ــالوه بر اين محوط ــت مى كنند . ع زيس
ــهرين، داراى آثار تاريخى متعددى  منطقه آبگرم س
ــه ارگ تاريخى  ــت كه از آن جمله مى توان ب نيز هس
ــهرين، حمام قديم دشت سهرين اشاره كرد عالوه  س
بر اين محوطه طبيعى و منطقه آبگرم سهرين، داراى 
ــه از آن جمله  ــت ك ــى متعددى نيز هس آثار تاريخ
ــهرين، حمام قديم دشت  مى توان به ارگ تاريخى س
ــاره كرد.  دشت آهو خيز سهرين قسمتى  سهرين اش
ــت كه يكى از  ــده سرخ آباد اس از منطقه حفاظت ش
ــود، عرض  ــوب مى ش ــا ارزش ايران محس مناطق ب
ــت ده تا دوازده كيلومتر و متوسط  ــط اين دش متوس
ــيب متوسط دشت سهرين  ارتفاع آن 1650 متر و ش
ــت، اين  ــمت جنوب غربى اس ــه درصد به س دو تا س
ــتان زنجان  ــت هاى مهم اس ــت جزو يكى از دش دش
ــگران داخلى و  ــب گردش ــذب و جل ــت كه در ج اس
ــتى  ــتم دش ــت. اين اكو سيس خارجى تأثير گذار اس
ــته از نظر اكولوژيكى به عنوان يك زيستگاه  در گذش
ــتانى و مهاجرتى براى آهوان محسوب مى شد و  تابس

اين حيوانات به طور پراكنده از خردادماه تا آذرماه هر 
سال در اين منطقه ديده مى شوند اما به علت توسعه 
ــهر ها و  ــعه ش راه ها، خطوط انتقال برق و گاز و توس
ــوان را مختل و اثرات  ــكونى، روند گذر آه مراكز مس
سوء خود را نمايان ساخت و لزوم حفاظت اين منطقه 
اجتناب ناپذير شد و در نهايت در بهمن 57 با مصوبه 
ــوراى عالى حفاظت محيط زيست در قالب بخشى  ش
ــت مديريت  ــرخ آباد تح ــده س از منطقه حفاظت ش
سازمان حفاظت محيط زيست قرار گرفت.  مهم ترين 
ــوره، گون،  ــه را پيچك، تات ــاى گياهى منطق گونه ه
خارشتر، ريش بز، گز، درمنه دشتى، بومادران، بابونه، 
كاكوتى، كاروانكش، درمنه، كاله ميرحسن، يوالف، 
ــيرين بيان،  ــك، ارغوان، داغداغان، ش ختمى، زرش
گلپر و بيد تشكيل مى دهند.  در ارتفاعات اين دشت 
ــواس، كنگر،  ــى (دنبالن) ، ري ــز قارچ هاى خوراك ني
كاكوتى، آويشن و برخى ديگر از گياهان كه مصارف 
ــاله  ــد مى رويد كه همه س ــى دارن ــى و داروي خوراك
ــراى جمع آورى اين  ــاكنين اطراف را ب تعدادى از س
گياهان به خود جذب مى كند. وحوش و پستانداران 
ــاه معمولى، رودك،  ــغال، روب ديگرى نظير گرگ، ش
ــون باقرقره  ــوش و پرندگانى چ ــراز، خرگ ــى، گ تش
ــياه، كبوتر چاهى، كبك معمولى، سارگپه  ــكم س ش
ــرى، دليجه، انواع چكاوك،  پابلند، عقاب طاليى، بح
زنبورخوار، جغدكوچك، سارصورتى و طرالن عالوه 

بر اين آهوى زيبا در اين زيستگاه زندگى مى كنند.
ــوده و  ــرد ب ــك و س ــه از نوع خش ــم منطق  اقلي
ــانتى گراد،  ــط اين منطقه 10 درجه س دماى متوس
ــه و حداقل  ــوا 38 درج ــق ه ــاى مطل ــر دم حداكث
ــط رطوبت  ــانتى گراد و متوس دماى آن 29 درجه س
ــاالنه 71 درصد است. منطقه  ــبى اين منطقه س نس
ــتان  ــرخ آباد در حد فاصل شهرس ــده س حفاظت ش
ــتان طارم در  ــى شهرس ــارم– زنجان،جنوب غرب ط
ــمال غربى شهرستان  امتداد رودخانه قزل اوزن و ش
زنجان در دشت سهرين با مساحتى معادل 120 هزار 
هكتار واقع گرديده است. منطقه حفاظت شده سرخ 
ــان و درختچه ها،  ــاد داراى 5جامعه گياهى درخت آب
ــبه گندميان و جو،  ــا، گندميان و ش گون ها و بوته ه

ــتكى ها است كه عالوه  فورب  ها و پهن برگ  ها و بالش
ــز در اين منطقه  ــوارد، 400 گونه گياهى ني بر اين م
ــامل  ــرخ آباد ش ــت. منطقه س ــده اس ــايى ش شناس
ــيارى از جمله آهو،  ــى و پرندگان بس حيوانات وحش
بز، خوك، پلنگ، خرس، خرگوش، گرگ، روباه، الك 
ــت. انواع پرندگان  ــت و 14 گونه خزنده و مار اس پش
ــو، كبك، كالغ،  ــرخ آباد را كبك درى، تيه منطقه س
كركس، عقاب طاليى، زنگوله بال، باقرى قره، جغد، 
ــكيل  ــكارى تش ــهره، انواع مرغابى و پرندگان ش س
مى دهند. از آبزيان نيز مى توان به انواع دوزيستان و 6 
گونه ماهى اشاره كرد.منطقه حفاظت شده سرخ آباد 
ــى و جانورى  ــش گياه ــعت و پوش ــه به وس با توج
ــتگاه هاى  ــه عنوان يكى از مهم ترين زيس گوناگون ب
ــده و يكى از مراكز  ــتان محسوب ش حيات وحش اس

جلب گردشگر به شمار مى آيد.
منطقه حفاظت شده و پناهگاه حيات وحش 

انگوران
ــگاه حيات وحش  ــده و پناه ــه حفاظت ش منطق
انگوران در شمال غرب كشور در ناحيه اى كوهستانى 
در رشته جبال زاگرس قرار گرفته است. اين منطقه در 
جنوب غرب استان زنجان در مرز 3 استان آذربايجان 
شرقى و غربى و كردستان واقع شده و از نظر تقسيمات 
كشورى قسمت عمده اى از شمال، شرق و جنوب آن 
ــان و قسمتى از جنوب  در دو بخش انگوران و ماهنش
ــتان  ــهر تكاب در اس ــار ش غرب منطقه در بخش افش
ــت.  منطقه حفاظت  ــان غربى قرار گرفته اس آذربايج
ــاحتى معادل 90 هزار هكتار و  ــده انگوران در مس ش
ــاحت 35 هزار  ــش انگوران با مس پناهگاه حيات وح
هكتار، داراى انوع پوشش گياهى بوته ها و درختچه ها، 
ــبيه گندمان  ــا و پهن برگ ها و گندميان و ش فورب ه
ــده، 29 گونه بوته  ــاس مطالعات انجام ش است. براس
ــن برگ و 46 گونه  ــه، 96 نوع علفى هاى په و درختچ
گرامينه و شبه گرامينه در محدوده مورد مطالعه وجود 
ــتاندار، 107 گونه  دارد. همچنين تعداد 33 گونه پس
پرنده، 23 گونه خزنده، 8 گونه آبزى، 7 گونه دوزيست 
ــزى حيات وحش  ــرات هوازى و خاك و 78 گونه حش
ــتانداران عمده  ــكيل مى دهند. پس اين منطقه را تش

ــش، كل و بز، خوك،  ــارت از قوچ و مي اين منطقه عب
ــغال و خرگوش  ــياه گوش، گرگ، روباه، ش خرس، س
ــزى، بومى  ــى از پرندگان آب ــتند. همچنين برخ هس
ــد كه مى توان از اين  منطقه بوده و مهاجرت نمى كنن
ــاره كرد. بعضى از  ميان به آنقوت، تنجه و چنگر و... اش
مرغابى ها، لك لك سياه، فالمينگو، قو، درنا و پليكان از 
ــتند كه در بين ساير پرندگان  پرندگان مهاجرى هس
ــاير پرندگانى كه در اين  ــت برخوردارند. از س از اهمي
ــك درى، كبك  ــد مى توان به كب ــه و جود دارن منطق
ــاره كرد.  ــرى و فاخته اش ــى، كبك چيل،  قم معمول
ــا مارمولك، گونه خاصى از  مار، مار آبى، آگاما، جكو ي
الك پشت ها از جمله خزندگان و دوزيستانى هستند 
ــت مى كنند.كپور، سس، سياه  كه در اين منطقه زيس
ــپله، ماشگ ماهى  ــرخ پر، سيم، اس كولى، زردپر يا س
ــده  از انواع ماهيانى كه مى توان در منطقه حفاظت ش

انگوران  مشاهده كرد.
چشمه شاه بالغى

شاه بالغى نام منطقه اى است خوش آب و هوا در 
ــلطانيه زنجان.نام اين منطقه از نام چشمه  نزدكى س
ــمه پر آب شاه بالغى  ــده. چش ــاه بالغى گرفته ش ش
ــده است  ــبزى و طراوت اين منطقه ش موجب سرس
ــى و آالچيق هايى  ــاختن درياچه هاى مصنوع و با س
ــير آن تفرجگاهى زيبا براى اهالى و مسافران  در مس

ايجاد شده است.
تفرجگاه محوطه  سد تهم 

ــه 15  ــان، در فاصل ــتان زنج ــم، در اس ــد ته س
ــان و در  ــتان زنج ــمال غربى شهرس ــرى ش كيلومت
ــتاى تهم قرار دارد.  ــت روس 8 كيلومترى پايين دس
ــد، از طريق جاده هاى اصلى و  ــتيابى به محل س دس
راه آهن كشورى تا شهر زنجان و جاده فرعى آسفالته 
ــت. محل احداث سد در  زنجان - تهم امكان پذير اس
ــت، محل تقاطع  فاصله حدود 300 مترى پايين دس
ــكيل دهنده رودخانه  رودخانه تهم و گله رود، كه تش

سارمساقلو مى باشد، قرار گرفته است.
تفرجگاه حسن ابدال زنجان

ــان در 10  ــدال زنج ــن اب ــد حس ــگاه س تفرج
ــتاى  ــس از عبور از روس ــهر زنجان پ ــرى ش كيلومت

ــن ابدال واقع شده است. آب اين سد در مصارف  حس
كشاورزى منطقه استفاده مى شود. در مسير اين سد 
رستوران ها و ويالهاى متعددى ساخته شده است و 
ــتفاده از  در ايام آخر هفته جمعيت زيادى جهت اس

اين تفرجگاه به اين منطقه مى آيند.
 تفرجگاه و پل تاريخى مير بهاءالدين زنجان

ــه در جنوبى  ترين نقطه  ــگاه زيبا ك در اين تفرج
ــت پل زيبا و تاريخى  ــده اس ــهر زنجان واقع ش از ش
ــه اين مكان داده  ــن نيز نماى زيباترى ب ميربهاءالدي
ــت. اين اثر در تاريخ 18 مهر 1356 با شماره ثبت  اس
1484 به عنوان يكى از آثار ملى ايران به ثبت رسيده 
ــت. اين پل تاريخى كه به نام پل كهنه نيز معروف  اس
است در محور جنوبى حومه شهر بر روى زنجانرود در 

مسير زنجان به كردستان ساخته شده است .
ــط دوره  ــت متعلق به اواس ــر قدم ــن پل از نظ اي
ــاه قاجار باز  ــه زمان حكومت ناصر الدين ش قاجار و ب
ــن به نام حاج  ــط يكى از متمكني مى گردد، كه توس
ــام ناحيه  ــه از تجار به ن ــرزا بهاءالدين زنجانى ك مي
ــال 1312 هجرى قمرى ساخته  ــه بوده، به س خمس
ــت. پل تاريخى مير بهاءالدين تماماً آجرى  ــده اس ش
ــى بزرگ ترين طاق آن  ــد كه در نماى داخل مى باش
ــاخت آن همراه  ــيار زيبا تاريخ س به خط معقلى بس
ــده  ــى به صورت قرينه نقش ش ــر مقدس يا عل با ذك
ــن تفرجگاه  ــود در اي ــت امكانات تفريحى موج اس
ــد. اين  وجود آالچيق ها به همراه باغات ميوه مى باش
ــاخته شده كه قسمت غربى آن  تفرجگاه در دو فاز س
تكميل شده و بخش شرقى نيز در حال تكميل است.

مجموعه گاوازنگ زنجان 
ــن  ــان پرطرفدار تري ــگ زنج ــه گاوازن مجموع
ــام تعطيل به  ــت كه در اي تفريحگاه مردم زنجان اس
ــا ترافيك  ــير آن ب ــام بيش از اندازه مس خاطر ازدح
ــه ويژه جمعه ها  ــود، روزهاى تعطيل ب روبه رو مى ش
ــوى ديگرى دارد  ــى در گاوازنگ رنگ و ب كوهپيماي
ــاص طبيعى اين  ــهر و زيبايى هاى خ و نزديكى به ش
ــب توجه اهالى  ــفالته آن موج ــه و جاده آس مجموع

منطقه و مسؤوالن به اين مكان تفريحى شده است.
ــه نور بر ارزش  ــهداى گمنام در تپ  وجود مزار ش
ــه برنامه هاى  ــت ك ــن منطقه افزوده اس ــوى اي معن
ــاى تحويل  ــورا، دع ــه زيارت عاش ــى از جمل مختلف
ــود. از جمله  ــد در آن قرائت مى ش ــال، دعاى عه س
امكانات ديگر اين منطقه وجود نمايشگاه بين المللى 
ــپين در كنار اين مجموعه است كه موجب رشد  كاس
ــت. برگزارى جشنواره  ــده اس و ترقى اين منطقه ش
ــود تا شمار  ــگاه هاى مختلف موجب مى ش و نمايش
ــه تفريحى افزايش  ــدگان از اين مجموع بازديدكنن
ــى تئاتر،  ــنتى، آمف ــفره خانه هاى س يابد. وجود س
ــتوران پذيرايى، مجموعه بازى و تفريحى روباز،  رس
پاركينگ، مجموعه ورزشى، پيست دوچرخه سوارى 
ــد خاكى از ديگر امكانات اين  سينماى 5 بعدى و س
ــد گاوازنگ زنجان  ــود. س ــوب مى ش مجموعه محس
تفرجگاهى براى مردم زنجان و مسافران است كه در 
مجموعه ائل داغى زنجان چشم انداز بسيار زيبايى به 

اين منطقه بخشيده است.

تفرجگاه هاى زنجان فرصت ارزشمند گردشگرى

ــتان  دره ارغوان از آثار خارق العاده طبيعى اس
ايالم است و در اين محل بسيارى از رنگ ها به طور 

كامًال طبيعى نمايان شده اند.
به گزارش مهر، استان ايالم يكى از استان هاى 
ــور و در  ــت كه در باختر اين كش ــور ايران اس كش
ناحيه اى كوهستانى و نيمه گرم قرار گرفته ، مركز 
ــتان شهر ايالم است و اين استان از غرب با  اين اس
كشور عراق، از جنوب با استان خوزستان، از شرق 
ــتان كرمانشاه  ــتان و از شمال با اس با استان لرس
ــت. جغرافياى طبيعى و اقليم استان  همسايه اس
ناهموارى هاى استان ايالم از رسوبات دوران اول 
ــادگار مانده اند. ولى  ــى به ي تا چهارم زمين شناس
ــوم  ــكل گيرى آن ها عموماً به دوران دوم و س ش
ــن كوه ها چنان  ــت. اي ــى مربوط اس زمين شناس
گسترده و فشرده اند كه امكان شكل گيرى دشتى 
ــمال و شمال شرقى  ــده است. ش آن ها فراهم نش
ــتانى و نواحى مغرب و جنوب  استان ايالم كوهس
ــكيل  ــت و كم ارتفاع تش ــى آن را اراضى پس غرب
ــتان كبيركوه و  ــد. مهم ترين ارتفاعات اس داده ان
ديناركوه و مهم ترين دشت هاى آن دشت عباس 

و دشت مهران، دهلران است، از نظر 
ــتان به 3 منطقه تقسيم  اقليمى اس
ــامل مناطق ميانى  ــود كه ش مى ش
ــت،  كه داراى آب و هواى معتدل اس
ــمال و شمال  مناطق كوهستانى ش
شرقى كه داراى آب و هواى سردسير 
ــق  ــى و مناط ــتانى طوالن ــا زمس ب
ــوب غربى كه  ــرب و جن جلگه اى غ
ــيرى است.  داراى آب و هواى گرمس
ايالم به خاطر زيبايى طبيعتش از آن 
با نام عروس زاگرس نيز ياد مى شود و 
دره ارغوان يكى از مكان هاى تفرجى 

ــت كه با فاصله 5 كيلومتر  و ديدنى شهر ايالم اس
در شمال ايالم قرار گرفته است. هرساله همزمان 
ــت ماه، دره  ــه خصوص ارديبهش با فصل بهار و ب
ــا در طبيعت  ــه اوج زيبايى رنگ ه ارغوان ايالم ب
ــود و ارغوان هاى اين دره و طبيعت  تبديل مى ش
ــت.   ــيده اس بكر، زيبايى خاصى به منطقه بخش
ــى از مكان هاى  ــالم يك ــوان اي ــه دره ارغ منطق
ــور به شمار مى رود  ــتان و كش زيباى طبيعى اس

كه به علت زيبايى هاى خيره كننده آن همه ساله 
مورد توجه گردشگران و طبيعت دوستان بومى و 
غيربومى قرار مى گيرد. دره ارغوان دره اى زيبا در 
ــت كه پر از ارغوان هاى زيبا  ورودى شهر ايالم اس
ــرخ و الله هاى  ــاى بابونه و آالله س و رنگى، گل ه
ــك مريم هاى قرمز است كه در برابر  واژگون و اش
ــده خداوندى  ــمانت زيبايى هاى خيره كنن چش
ــن دره را  ــكوت اي ــد. آرامش و س را به رخ مى كش

ــان پرندگان  ــوش الح صداى خ
ــتش دوچندان  ــار هاى مس و س
ــاى كوه ها و  ــكوه مان مى كند و ش
ــى الهى را  ــش، زيباي صخره هاي
در پيش چشمانت پهن مى كند، 
ــاى ارغوان، رويش  رنگ هاى زيب
ــا و  ــاى زيب ــبزى بوته ه و سرس
ــى و  ــمه هاى فصل ــى چش و روان
ــاى بزرگ،  ــش صخره ه درخش
ــن دره را دو  ــى اي ــكوه و زيباي ش
چندان مى كند. دره ارغوان يكى از 
مناطق حفاظت شده استان است 
ــى آن در محدوده 160 هكتار  كه درختان ارغوان
ــش دارند، اين دره زيبا  از اين منطقه بى نظير روي
مملو از درختانى با شكوفه ها و برگ هاى ارغوانى 
ــت كه در ميان درخت هاى بلوط و زالزالك به  اس
ــم را خيره مى كند.  گونه بسيار حيرت آورى چش
ــكوه  ــاى مختلف درختان ش درآميختن زنگ ه
خاصى به اين منطقه بخشيده است و آن را به اوج 
زيبايى تبديل كرده است، دره ارغوان يك دره پر 

ــيده از بوته هاى ارغوان از  آب و بسيار ديدنى پوش
ديرباز به واسطه وجود بوته هاى بسيار زياد ارغوان 
ــتان ايالم داراى  ــت. اس ــيار معروف شده اس بس
پتانسيل هاى مختلف طبيعى جهت به كارگيرى 
ــت.  مجموعه آثار طبيعى  صنعت اكوتوريسم اس
ــمه قير روان، چشمه هاى آبگرم و غار  شامل چش
ــى ارغوان،  ــران، جنگل هاى تفريح خفاش دهل
ــزا در ايالم، غارهاى  ــه پنجاو، رنو و آب تجريان، مل
ــدره، كبوترالن  ــيوان كوه ب طبيعى و تاريخى س
ــم ايوان، چل سين شيروان و  زرين آباد، غار طلس
ــياه گاو و آبدانان و آبشارهاى  درياچه دوقلوى س
ــگاه ييالقى  ــه زرد، آبطاف و چم آو، گردش چمچ
ــده بانكول و شكارگاه  خوران، منطقه حفاظت ش
مانشت نمونه هايى زيبا از آثار طبيعى و بكر استان 
ــا و طرح هاى  ــا تدوين برنامه ه ــت.  مى توان ب اس
ــرمايه گذارى به  ــب س ــگرى متعدد، جل گردش
ــب و مهيا  ــاخت هاى مناس ــتان، ايجاد زيرس اس
ــى الزم در كنار جاذبه ها،  ــاختن امكانات رفاه س
استفاده هاى اقتصادى و فرهنگى زيادى را نصيب 

استان كرد.

دره «ارغوان» ايالم اوج شكوه و زيبايى در بهشت رنگ ها

ــار به  ــرد و غب ــق و گ ــالى و ورود ذرات معل خشكس
ــش مقاومت درختان  ــرس موجب كاه جنگل هاى زاگ
ــده كه اين امر زمينه را براى نفوذ آفات از جمله  بلوط ش

سوسك چوبخوار در درختان بلوط ايجاد كرده است.
ــتان چهارمحال و بختيارى يكى  به گزارش مهر، اس
ــمار مى رود كه داراى  ــتان هاى جنگلى كشور به ش از اس

جنگل هاى گسترده بلوط است.
اين استان يك ميليون و 653 هزار هكتار وسعت دارد 
ــون و 400 هكتار عرصه منابع  كه از اين ميزان يك ميلي
ــعت اين استان يك ميليون و  طبيعى است كه از كل وس
ــى و 307 هزار هكتار عرصه  93 هزار هكتار عرصه مرتع

جنگلى است.
ــال و بختيارى در گروه  ــتان چهارمح جنگل هاى اس
ــرار مى گيرند.  ــور ق جنگل هاى جنوب غرب و غرب كش
ــتان در 5 منطقه  ــاى اين اس ــادى از جنگل ه بخش زي
ــالرد قرار  ــردگان، دو راهان و ف ــت، اردل، ناغان، ل بازف
گرفته اند. جنگل هاى اين استان حدود 307 هزار هكتار 
به صورت نوارى از كوه هاى بازفت در شهرستان كوهرنگ 
ــتان لردگان  ــمت كوه هاى فالرد در شهرس ــاز و به س آغ
كشيده مى شوند. پوشش بيش تر جنگل هاى اين استان 
ــيارى در خصوص زوال درختان  ــت.عوامل بس بلوط اس
بلوط در جنگل هاى استان چهارمحال و بختيارى وجود 
دارد كه مهم ترين آن ها خشكسالى، ورود آفت ها، بريده 
ــودجويان،  ــط س ــدن درختان براى توليد زغال توس ش
ــان بلوط براى  ــينان از چوب درخت ــتفاده جنگل نش اس

توليد حرارت و... است.
ــتان روستاهاى كوچك  در ميان جنگل هاى اين اس

بسيارى وجود دارد كه مردم در آن  ها زندگى مى كنند.
ــينان به علت سخت گذر  ــيارى از اين جنگل نش بس
بودن محل روستايشان امكان بهره مندى از گاز طبيعى 

ــتا ها گازرسانى  را ندارند و به راحتى نمى توان به اين روس
ــگل براى ايجاد  ــردم از درختان جن ــرد. بيش تر اين م ك
ــتفاده مى كنندكه يكى از مهم ترين  گرما و پخت و پز اس

عامل هاى تخريب جنگل ها به شمار مى رود.
ــك  يكى ديگر از مهم ترين عوامل تخريب، آفت سوس
ــت كه هم اكنون بخشى وسيعى از درختان  چوبخوار اس

بلوط زاگرس را تحت تأثير قرارداده است.
ــان زاگرس كه در  ــيعى از درخت هم اكنون بخش وس
ــه اين آفت  ــرار دارند آلوده ب ــال و بختيارى ق چهارمح
ــيارى از درختان  ــك شدن بس ــده اند كه موجب خش ش
ــوراخ هاى بسيار در تنه درخت بلوط  شده است. ايجاد س
ــط اين آفت اجازه رشد به درخت بلوط نداده و آن را  توس

در مسير خشك شدن و نابودى قرار مى دهد.
ــتردگى آلودگى درختان بلوط به آفت سوسك   گس
ــار چهارمحال و بختيارى بيش تر  چوبخوار در منطقه كي

از مناطق ديگر است.
ــالى و كاهش بارش  ها نقش مهمى در پايين  خشكس
ــان جنگلى و ديگر درختان  آمدن قدرت مقاومت درخت
در چهارمحال و بختيارى داشته است يك دانش آموخته 
و محقق حوزه كشاورزى و منابع طبيعى در اين خصوص 
ــش مهمى در  ــش بارش  ها نق ــالى و كاه گفت: خشكس
ــان جنگلى و ديگر  ــدرت مقاومت درخت ــن آمدن ق پايي

درختان در چهارمحال و بختيارى داشته است.
ــدن مقاومت  ــرد: پايين آم ــين مقدس عنوان ك افش
ــود آفات به راحتى به درخت نفوذ  ــبب مى ش درختان س

كنند و از اين ضعف استفاده و درخت را از بين ببرند.
ــتگى بااليى به  ــه داد: درختان جنگلى وابس وى ادام

بارش  ها دارند كه كاهش بارش  ها طى سال هاى گذشته 
ــك شدن  در چهارمحال و بختيارى نقش مهمى در خش
ــته است.اين پژوهشگر  بسيارى از درختان جنگلى داش
ــد: ورود ذرات معلق و گردوغبار طى سال هاى  يادآور ش
ــى در كاهش مقاومت  ــته تاكنون نيز به نقش مهم گذش

درختان جنگلى تبديل شده است.
ــر  ــال هاى اخي ــار در س ــه داد: گردوغب وى ادام
ــتان  ــى هواى اس ــش آلودگ ــأله در بخ ــن مس مهم تري

ــوب بوده كه نيازمند توجه  چهارمحال و بختيارى محس
ــين مقدس عنوان كرد: آلودگى هوا  ــت. افش بيش تر اس
عالوه بر تأثير بر روى انسان باعث تخريب جنگل، مراتع و 

پوشش گياهى مى شود.
ــتان  ــزدارى اس ــى و آبخي ــع طبيع ــركل مناب مدي
چهارمحال و بختيارى نيز در اين خصوص گفت: در حال 
حاضر بخشى از جنگل هاى بلوط زاگرس در چهارمحال 

و بختيارى قرار دارند.

ــتان  ــرد: در اس ــوان ك ــدم عن ــدى مق ــى محم عل
ــزار هكتار عرصه جنگلى  چهارمحال و بختيارى 307 ه

داريم كه نوع درخت اين جنگل ها، بلوط است.
ــتان  ــزدارى اس ــى و آبخي ــع طبيع ــركل مناب مدي
ــاره به عوامل تخريب جنگل  چهارمحال و بختيارى با اش
در استان چهارمحال و بختيارى، اظهار داشت: چراى دام 
و تصرف عرصه جنگلى براى كشاورزى در جنگل ها يكى 

از عوامل تخريب جنگل هاى استان به شمار مى رود.
على محمدى مقدم افزود: ورود دام به جنگل و ايجاد 
شخم و شيار موجب جلوگيرى از زادآورى طبيعى عرصه 
ــود و همين امر نمى گذارد جنگل خود را  جنگلى مى ش
احيا كند و با مرور زمان و از بين رفتن درختان كهنسال، 

عرصه جنگلى لخت و بدون درخت مى شود.
ــتان  ــزدارى اس ــى و آبخي ــع طبيع ــركل مناب مدي
ــاره به اين كه ورود  چهارمحال و بختيارى در ادامه با اش
ــد درختان بلوط  ــه جنگل هاى بلوط تهديد جدي آفات ب
ــت، عنوان كرد: آفتى با نام سوسك چوبخوار درختان  اس
ــى از جمله  ــارى را در مناطق ــوط چهارمحال و بختي بل
شهرستان كيار تحت تأثير قرارداده و به درختان آسيب 
رسانده است.  على محمدى مقدم عنوان كرد: هماكنون 
تنه بسيارى از درختان جنگلى منطقه مشايخ چهارمحال 
و بختيارى به واسطه آفت سوسك چوبخوار سوراخ سوراخ 
شده و بخشى از درختان بلوط خشك شده اند. وى عنوان 
ــى هاى انجام شده حدود يك هزار هكتار  كرد: طى بررس
ــده   ــط اين آفت آلوده ش ــوط منطقه توس از درختان بل
ــان بلوط  ــار از درخت ــك هزار هكت ــيب ديده اند. ي و آس
منطقه توسط آفت سوسك چوبخوار آلوده شده  و آسيب  

ــتان  ــع طبيعى و آبخيزدارى اس ــد مديركل مناب ديده ان
ــش بارش و  ــد كرد: كاه ــارى تأكي ــال و بختي چهارمح
ــان در برابر  ــدن مقاومت درخت ــالى و پايين آم خشكس
آفات نقش مهمى در ورود آفات به درختان داشته است. 
ــتاى مقابله با  ــت: در راس على محمدى مقدم اظهار داش
ــك چوبخوار و نجات درختان بلوط  گسترش آفت سوس
ــى كنيم.  ــوط را سمپاش ــتيم درختان بل در تالش هس
ــوط در چهارمحال  ــاره به اين كه جنگل هاى بل وى با اش
ــتند، عنوان كرد: در تالش  ــخت گذر هس و بختيارى س
ــا اين آفت  ــراى مقابله ب ــى درختان ب ــتيم سمپاش هس

به صورت هوايى انجام شود.
ــتان  ــزدارى اس ــى و آبخي ــع طبيع ــركل مناب مدي
ــركت هوايى  ــال و بختيارى ادامه داد: با يك ش چهارمح
ــك  ــوده به آفت سوس ــى منطقه هاى آل ــراى سمپاش ب
ــه بتوانيم يك باند  ــده و درصورتى ك چوبخوار مذاكره ش
ــمپاش در منطقه فراهم كنيم،  ــرود براى هواپيماى س ف
ــود. وى ادامه داد: براى  ــى درختان انجام مى ش سمپاش
ــتفاده  ــم بيولوژيك اس ــان آلوده از س ــى درخت سمپاش
ــتان  ــود. مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى اس مى ش
ــت: در تالش هستيم  چهارمحال و بختيارى اظهار داش

سمپاشى درختان تا پايان فروردين انجام شود.
ــمند زاگرس به  ــى از منابع ارزش ــان بلوط يك درخت
ــردن كيفيت  ــى در باال ب ــمار مى روند كه نقش مهم ش
هواى كشور دارند. حفاظت از اين درختان و جلوگيرى از 

تخريب آن  ها وظيفه همه اقشار جامعه است.
ــك  ــود جلوى نفوذ بيش تر آفت سوس  بايد تالش ش
چوبخوار در جنگل هاى بلوط گرفته شود چراكه اين آفت 
ــال ها طول كشيده شده تا رشد  به سرعت، درختى كه س
ــترش اين افت  كند را از پاى درمى آورد. نبايد اجازه گس
ــيار  را به ديگر مناطق جنگلى داد چراكه مبارزه با آن بس

سوسك چوبخوار تهديد جديد جنگل هاى زاگرس
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ــرخ خدمات  ــؤول از كاهش ن ــام مس يك مق
ــال كاهش  ــارس به دنب ــت نفت در خليج ف صنع
ــال  ــر داد و گفت: س ــت خب ــى نف ــت جهان قيم
ــركت هاى  ــته 15 قرارداد جديد نفتى با ش گذش
ــه گزارش  ــد. ب ــى در خليج فارس امضا ش خارج
ــروى درباره آخرين وضعيت  ــلمان خس مهر، س
ــاى جديد نفتى ايران در منطقه  امضاى قرارداده
خليج فارس، گفت: سال گذشته 85 قرارداد جديد 
به ارزش ارزى و ريالى 640 ميليارد تومان و 700 
ــزارى 120 مناقصه  ــب برگ ــون يورو در قال ميلي
ــت توليد نفت در  ــعه، حفظ و نگهداش براى توس
ــت. رييس امور  ــده اس حوزه خليج فارس امضا ش
ــاره با تأكيد بر  ــركت نفت فالت ق قراردادهاى ش
ــركت هاى  ــزان 15 قرارداد با ش اين كه از اين مي
خارجى به منظور انجام عمليات خاص و باالدستى 
نفت و گاز در دريا منعقد شده است، تصريح كرد: از 
سوى ديگر سال گذشته تعداد مناقصات به لحاظ 
ــال 93 از رشد حدود 20  تعدادى در مقايسه با س
درصدى برخوردار بوده است. اين مقام مسؤول با 
بيان اين كه به لحاظ كل مبالغ واگذارى حدود 45 
درصد ارزش مناقصات كاهش داشته است، بيان 
ــى از رقابتى  كرد: علت اين كاهش را مى توان ناش

ــب تر  ــات و اخذ قيمت هاى مناس ــردن مناقص ك
ــرايط ناشى از  ــابه قبلى و ش ــبت به موارد مش نس
ــرد. وى همچنين از  ــت نفت اعالم ك كاهش قيم
كاهش نرخ برخى خدمات مورد نياز صنعت نفت 
در ميادين دريايى نفت و گاز ايران در خليج فارس 
ــرخ خدمات،  ــت كاهش ن ــت: عل ــر داد و گف خب
ــقوط قيمت جهانى نفت خام است. خسروى با  س
يادآورى اين كه با فضاى ايجاد شده در سال 95 و 

با اجرايى شدن برجام پيش بينى مى شود با تأمين 
ــدن مناقصات  ــاهد اجرايى ش بودجه مناسب ش
ــركت نفت فالت قاره در ارتباط با  ــده ش برنامه ش
ــيدن به توليد  ــعه و نوسازى تأسيسات و رس توس
ــطح ميادين نفت و گاز  ــدار و افزايش آن در س پاي
خليج فارس باشيم، تأكيد كرد: عالوه بر اين سال 
ــتگاه از دكل هاى حفارى خارجى  گذشته، 3 دس
فعال مشغول به كار در عمليات حفارى دريايى كه 

ــركت هاى خارجى انجام مى شد با  قبًال توسط ش
ــركت هاى ايرانى داراى  برگزارى مناقصه بين ش
دكل مناسب دريايى جايگزين شده اند. وى افزود: 
ــده با  ــد قراردادهاى منعقد ش ــش از 82 درص بي
ــركت هاى داخلى از طريق برگزارى مناقصات  ش
عمومى انجام گرفته و استفاده از خدمات عملياتى 
ــى نيز از  ــركت هاى خارج ــورد نياز از ش خاص م
طريق برگزارى مناقصات دو مرحله اى بوده است. 
به گفته رييس امور قراردادهاى شركت نفت فالت 
قاره افزايش مشاركت شركت هاى ايرانى در اخذ 
ــد از دريا و  ــات عمليات هاى تخصصى تولي خدم
ــطح االرضى و تحت االرضى  احداث تسهيالت س
از مهم ترين راهبرد ها در برگزارى مناقصات بوده 
ــؤول با بيان اين كه به زودى  ــت. اين مقام مس اس
ــى تأمين  مناقصه عمومى انجام خدمات مهندس
ــراى چاه هاى  ــارى و خدمات حفارى ب كاال، حف
ــورت EPD انجام  ــه ص ــلمان ب ميدان گازى س
خواهد شد، خاطرنشان كرد: برگزارى اين مناقصه 
ــركت هاى  ــاركت ش ــبى براى مش فرصت مناس
ــاركت پيمانكاران  ــى و يا مش ــكارى عموم پيمان
ــاور تحت االرضى ايرانى  حفارى و مهندسان مش

براى حضور در اين مناقصه خواهد كرد.

سال گذشته در خليج فارس محقق شد

120 مناقصه  دروازه امضاى 700 ميليون يورو 
قرارداد نفتى

توتال هم به جمع مناقصه گران «آزادگان» 
پيوست 

ــتين مناقصه نفتى به منظور انعقاد قرار داد  ــال نخس ــت ماه امس اواخر ارديبهش
همكارى براى توسعه ميادين نفتى ايران برگزار مى شود كه به گفته يكى از معاونين 
شركت ملى نفت برگزارى اين مناقصات مبناى انعقاد تمام قرار دادهاى نفتى خواهد 
ــال  ــنا، درباره  وضعيت برگزارى مناقصات در س ــى كاردر در گفت وگو با ايس بود. عل
ــركت هاى نفتى بين المللى  ــوى ش جديد عنوان كرد: همچنان مطالعه ميادين از س
ــت ماه امسال بايد منتظر برگزارى  ــت و در روزهاى پايانى ارديبهش در حال انجام اس
نخستين مناقصه نفتى باشيم. وى با اشاره به اين كه نخستين مناقصات نفتى انتهاى 
ــال برگزار خواهد شد، گفت: قرار داد محرمانگى با تجار به منظور  ارديبهشت ماه امس
اطالعات فنى آزادگان است كه به اين شركت داده شده است. معاون سرمايه گذارى 
شركت نفت تصريح كرد: همه قرار دادهاى نفتى در قالب مناقصه امضاء خواهند شد. 
ــدان آزادگان افزود: اين  ــاره  امضاى قرار داد محرمانگى با توتال در مورد مي كاردر درب
قرار داد تنها براى دادن اطالعات فنى اين ميدان به اين شركت بوده است و محرمانگى 
ــركت در مورد حفظ اطالعات فنى آزادگان است. وى ادامه  آن به منظور تعهد اين ش

داد: با اين حال براى انتخاب شركت فعال در آزادگان نيز مناقصه برگزار خواهد شد.

سخنان شاهزاده سعودى نفت را ارزان كرد
ــعودى مبنى بر منوط كردن حضور اين كشور در برنامه  در پى سخنان شاهزاده س
ــاى جهانى كاهش يافت. به گزارش  تثبيت توليد به حضور ايران، بهاى نفت در بازاره
ــتان در گفت و گويى با بلومبرگ گفت: اين كشور تنها  ــنا، جايگزين وليعهد عربس ايس
ــر توليد كنندگان بزرگ نفت به برنامه توقف توليد بپيوندند  در صورتى كه ايران و ديگ
ــمال در  ــا تثبيت توليد نفت خام خود موافقت خواهد كرد. بهاى نفت برنت درياى ش ب
ــنت در هر بشكه  ــخنان تقريباً با 3,3 درصد كاهش يافت به 39 دالر و 11 س پى اين س
رسيد. ايران اعالم كرده كه در خصوص برنامه توقف سطح توليد براى باال بردن قيمت 
ــود، به ديگر اعضاى اوپك و  ــت 17 آوريل در دوحه قطر درباره آن مذاكره ش كه قرار اس
ــد. بلومبرگ به نقل از يك منبع  ــازمان ملحق نخواهد ش توليدكنندگان بيرون اين س
ــار مى رود بيژن زنگنه وزير نفت  ــت ايران در اين زمينه گزارش داد، انتظ آگاه به سياس
ــت توليدكنندگان نفت براى توقف توليد كه 17 آوريل در دوحه برگزار  ايران در نشس
ــتن به طرح تثبيت سطح توليد موافقت نخواهد  ــود شركت كند، اما وى با پيوس مى ش
ــود پس از لغو تحريم هاى بين المللى پس از  كرد. ايران خواهان احياى صنعت نفت خ
توافق هسته اى با قدرت هاى جهانى است. محمد بن سلمان جانشين وليعهد عربستان 
گفت: در صورتى كه تمام كشور ها از جمله ايران، روسيه، ونزوئال، كشورهاى عضو اوپك 
ــه توقف توليد بگيرند ما در ميان آن ها خواهيم  و تمامى توليد كنندگان مهم تصميم ب
ــعودى احتماالً اميدها براى رسيدن به  ــخنان از سوى شاهزاده 30 ساله س بود. اين س
ــد كرد. بهاى نفت برنت در معامالت  يك توافق در زمينه توقف توليد را كمرنگ خواه
روز جمعه به كم تر از 40 دالر در هر بشكه سقوط كرد و بازار به شكل روزافزونى نسبت 
ــده است. عربستان و روسيه به  به موفقيت هرگونه توافق در زمينه توقف توليد مردد ش
عنوان توليد كنندگان بزرگ نفت در ماه فوريه توافق كردند كه سطح توليد نفت خود را 
متوقف كنند، اما در عين حال گفتند كه اين توافق منوط به حضور ديگر توليد كنندگان 
ــك و غيراوپك كه 73  ــور اوپ ــت. قطر اعالم كرده كه حدود 15 كش ــن برنامه اس در اي
درصد نفت جهان را تأمين مى كنند از اين طرح حمايت كرده اند. اين در حالى است كه 
ــتان آماده رويارويى با يك دوره طوالنى قيمت هاى پايين نفت  بن سلمان گفت: عربس
است كه از اواسط سال 2014 به دليل افزايش توليد جهانى به شدت كاهش يافته است. 

وى افزود: فكر نمى كنم كه كاهش قيمت نفت تهديدى عليه ما باشد.

خبــر منهاى نفت 

وزير نيرو
600 طرح جهادى اجرايى 

مى شوند
وزير نيرو با اعالم اين كه تاكنون 600 طرح در زمينه 
اقتصاد مقاومتى تصويب شده است، گفت: زمان تحليل 
و بررسى تمام شده و حاال زمان اجراى جهادى طرح ها 
است. به گزارش مهر، حميد چيت چيان با اعالم اين كه 
ــت بر جايگاه  ــراى جهادى طرح ها اس اكنون زمان اج
ــت هاى  حفاظت و مديريت منابع آب در تحقق سياس
ــتاى عمل  اقتصاد مقاومتى تأكيد كرد و گفت: در راس
ــش از 600 طرح  ــى دولت حدود بي به اقتصاد مقاومت
مرتبط را تصويب كرده و در اين خصوص شوراى اقتصاد 
ــده  ــكيل داده و 12 كارگروه نيز ايجاد ش مقاومتى تش
ــت: زمان تحليل و بررسى  ــت. وزير نيرو اظهار داش اس
ــيده و اكنون زمان اجراى  اقتصاد مقاومتى به پايان رس
ــال و  ــت. حدود دو س ــادى طرح هاى آب و برق اس جه
ــته و  ــاه از آغاز اجراى طرح اقتصاد مقاومتى گذش دو م
ــيارى  در اين خصوص رهبر معظم انقالب تأكيدات بس
ــأله از جانب دولت نيز مورد توجه  را داشته اند؛ اين مس
ــور تأكيد زيادى در  قرار گرفته، همچنين رييس جمه
ــزود: وزارتخانه ها  ــته اند. چيت چيان اف اين مورد داش
ــتاد اقتصاد مقاومتى را  ــده در س طرح هاى تصويب ش
ــتور كار اجرايى قرارداده و در  ــاس اولويت در دس براس
ــتور كار اجراى طرح هاى اقتصاد مقاومتى از منابع  دس
مختلفى استفاده شده كه از جمله برنامه هاى راهبردى 
ــاير  ــتاى س ــاد مقاومتى و يا در راس ــتاى اقتص در راس

سياست هاى نظام مقدس جمهورى اسالمى است.

تأمين 600 ميليارد تومان 
بودجه آب نيرو از منابع عمومى 
رضازاده با بيان اين كه 600 ميليارد تومان از بودجه 
ــود، گفت: اعتبار  آب نيرو از منابع عمومى تأمين مى ش
ــت. به  ــون بودجه كاهش يافته اس ــورد نياز ما در قان م
ــركت  گزارش ايلنا، محمدرضا رضازاده، مديرعامل ش
ــال  ــروى ايران درباره بودجه س ــعه منابع آب و ني توس
ــه اى كه به ما  ــرو گفت: بودج ــده پروژه هاى آب ني آين
تخصيص داده مى شود منابعى مختلفى دارد كه بعضى 
زود تعيين تكليف نمى شود اما آن چه در اليحه بودجه 
مى آيد منابع عمومى است كه در قانون بودجه كاهش 
پيدا كرده است.  وى افزود: حدود 600 ميليارد تومان از 
بودجه ما از محل منابع عمومى تأمين مى شود و در كنار 
ــعه ملى و اوراق مشاركت نيز تأمين  آن از صندوق توس
بودجه خواهيم داشت كه در سير تصويب تا چندين ماه 

بعد به نتيجه خواهد رسيد.

mahdavis23@yahoo.com
سميه مهدوى
mah
دوى

دانشگاه علوم پزشكى و خدمات بهداشتى و درمانى استان گلستان در نظر دارد نسبت به خريد اقالم تاسيسات شامل دو دستگاه 
چيلر تراكمى از نوع اسكرو (هواخنك) از طريق مناقصه عمومى يك مرحله اى از پيمانكار واجد شرايط اقدام نمايد.

كارفرما و دستگاه مناقصه گزار: دانشگاه علوم پزشكى و خدمات بهداشتى درمانى گلستان.
1-مشخصات دستگاهها : دو دستگاه چيلر تراكمى از نوع اسكرو (هوا خنك) هر دستگاه به ظرفيت 75 تن واقعى .

2-برآورد اوليه حدود: 4,000,000,000 ريال .                             3-مدت اجراى كار: يك ماه شمسى .
ــه يكي از صورت هاي  ــت كه بايد ب ــده ميليون و پانصد هزار ريال)  اس 4-مبلغ تضمين شـركت در مناقصه: 18,500,000ريال (هج

مشروحه ذيل در پاكت الف به دستگاه مناقصه گزار تسليم شود .
الف – واريز وجه نقد به حساب 4830651896 نزد بانك ملت مركزى بنام دريافت و پرداخت سپرده دانشگاه علوم پزشكى گلستان .

ب – ضمانتنامه بانكي به نفع دانشگاه علوم پزشكي گلستان . 
ــه ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد و عالوه بر  مدت اعتبار تضمين هاي فوق بايد حداقل سه ماه پس از تاريخ افتتاح پيشنهادها بوده و براي س

آن ضمانتنامه هاي بانكي بايد طبق فرمهاي مورد قبول تنظيم شود .
5-مهلت دريافت اسناد مناقصه : فروش اسناد مناقصه از تاريخ 1395/01/22 لغايت 1395/01/24

ــماره 2178444757003 نزد بانك ملى به نام درآمد متفرقه  ــد كه مى بايست به حساب ش قيمت اسناد مناقصه 500,000 ريال مى باش
دانشگاه علوم پزشكى و خدمات بهداشتى درمانى گلستان واريز و فيش آن جهت تحويل اسناد مناقصه تحويل دانشگاه گردد.

6-مهلت تحويل اسناد مناقصه: آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه روز شنبه مورخ 1395/02/04 تا ساعت  15 مى باشد.
7-تاريخ بازگشايى اسناد مناقصه: جلسه كميسيون مناقصه ساعت 10 صبح مورخ 1395/02/08 .                                  .

8-نشانى مناقصه گزار: استان گلستان- شهرستان گرگان - بلوار هيركان - ستاد مركزى دانشگاه علوم پزشكى گلستان.
محل تحويل دستگاه ها: استان گلستان- شهرستان تركمن –  سايت بيمارستان امام خمينى (ره) - ساختمان كلينيك تخصصى . 

لذا از شركتهايى كه داراى گواهى صالحيت حداقل رتبه 5 رشته تاسيسات و تجهيزات و يا داراى پروانه بهره بردارى از وزارت صنايع و معادن 
ــازنده مى باشند جهت دريافت اسناد مناقصه عمومى  (مرتبط با چيلر) و يا داراى نمايندگى مجاز فروش و خدمات پس از فروش كارخانه س
ــناد مناقصه الزم است با همراه داشتن 1- معرفى نامه  يك مرحله اى دعوت بعمل مى آيد. نماينده پيمانكاران واجد شرايط جهت دريافت اس
كتبى ممهور به مهر شركت 2- فيش واريزى 3- مهر شركت 4- تصوير صالحيت پيمانكارى در رشته فوق الذكر كه در سامانه ساجات تاييد 
ــتان گلستان – شهرستان گرگان –  ــد و يا تصويرمجوزهاى فعاليت معتبر فوق الذكر، در تاريخ هاى تعيين شده فوق به آدرس: اس شده باش
ــتى درمانى گلستان – معاونت توسعه مديريت و منابع  ميدان بسيج – بلوار هيركان – ستاد مركزى دانشگاه علوم پزشكى و خدمات بهداش

– واحد دفتر فنى مراجعه نمايند.شماره تماس:01732423920 هزينه انتشار آگهى بر عهده برنده مناقصه مى باشد.

آگهى فراخوان   عمومى

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشكى و خدمات بهداشتى درمانى گلستان

يك مرحله اى

ــبت به خريد اقالم تاسيسات شامل دو دستگاه  دانشگاه علوم پزشكى و خدمات بهداشتى و درمانى استان گلستان در نظر دارد نس
چيلر تراكمى از نوع اسكرو (هواخنك) از طريق مناقصه عمومى يك مرحله اى از پيمانكار واجد شرايط اقدام نمايد.

كارفرما و دستگاه مناقصه گزار: دانشگاه علوم پزشكى و خدمات بهداشتى درمانى گلستان.
1-مشخصات دستگاهها : دو دستگاه چيلر تراكمى از نوع اسكرو (هوا خنك) هر دستگاه به ظرفيت 185 تن واقعى .

2-برآورد اوليه حدود:10,000,000,000ريال .                             3-مدت اجراى كار: يك ماه شمسى .
ــت كه بايد به يكي از صورت هاي  ــش ميليون وپانصد هزار ريال)  اس 4-مبلغ تضمين شـركت در مناقصه : 36,500,000  ريال ( سى وش

مشروحه ذيل در پاكت الف به دستگاه مناقصه گزار تسليم شود .
الف – واريز وجه نقد به حساب 4830651896 نزد بانك ملت مركزى بنام دريافت و پرداخت سپرده دانشگاه علوم پزشكى گلستان .

ب – ضمانتنامه بانكي به نفع دانشگاه علوم پزشكي گلستان . 
ــه ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد و عالوه بر آن  مدت اعتبار تضمين هاي فوق بايد حداقل سه ماه پس از تاريخ افتتاح پيشنهادها بوده و براي س

ضمانتنامه  هاي بانكي بايد طبق فرمهاي مورد قبول تنظيم شود .
5-مهلت دريافت اسناد مناقصه : فروش اسناد مناقصه از تاريخ 1395/01/22 لغايت 1395/01/24.                                 .

ــماره 2178444757003 نزد بانك ملى به نام در آمد متفرقه  ــاب ش ــناد مناقصه 500,000 ريال مى باشد كه مى بايست به حس قيمت اس
دانشگاه علوم پزشكى و خدمات بهداشتى درمانى گلستان واريز و فيش آن جهت تحويل اسناد مناقصه تحويل دانشگاه گردد.

6-مهلت تحويل اسناد مناقصه: آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه روز شنبه  مورخ 1395/02/04 تا ساعت  15 مى باشد.
7-تاريخ بازگشايى اسناد مناقصه : جلسه كميسيون مناقصه ساعت 10 صبح مورخ 1395/02/06 .                                  .

8-نشانى مناقصه گزار: استان گلستان- شهرستان گرگان - بلوار هيركان - ستاد مركزى دانشگاه علوم پزشكى گلستان.
محل تحويل دستگاه ها: استان گلستان- شهرستان كالله –  بيمارستان رسول اكرم (ص) .

ــات و تجهيزات و يا داراى پروانه بهره بردارى از وزارت صنايع و معادن            لذا از شركتهايى كه داراى گواهى صالحيت حداقل رتبه 5 رشته تاسيس
(مرتبط با چيلر) و يا داراى نمايندگى مجاز فروش و خدمات پس از فروش كارخانه سازنده مى باشند جهت دريافت اسناد مناقصه عمومى يك 
مرحله اى دعوت بعمل مى آيد. نماينده پيمانكاران واجد شرايط جهت دريافت اسناد مناقصه الزم است با همراه داشتن 1- معرفى نامه كتبى 
ــته فوق الذكر كه در سامانه ساجات تاييد شده  ممهور به مهر شركت 2- فيش واريزى 3- مهر شركت 4- تصوير صالحيت پيمانكارى در رش
ــده فوق به آدرس : استان گلستان – شهرستان گرگان – ميدان  باشد و يا تصويرمجوز هاى فعاليت معتبر فوق الذكر، در تاريخ هاى تعيين ش
بسيج – بلوار هيركان – ستاد مركزى دانشگاه علوم پزشكى و خدمات بهداشتى درمانى گلستان – معاونت توسعه مديريت و منابع – واحد دفتر 

فنى مراجعه نمايند.  شماره تماس:01732423920   هزينه انتشار آگهى بر عهده برنده مناقصه مى باشد.

آگهى فراخوان   عمومى

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشكى و خدمات بهداشتى درمانى گلستان

يك مرحله اى
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دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ساوه در نظر دارد « ساخت، نصب و راه اندازى چيلر اسكرو 130 تن بيمارستان شهداى آسيابك زرنديه 
ساوه « را  به شركت ها و مؤسسات داراي صالحيت از طريق مبادي ذيربط واگذار نمايد. 

مهلت خريد اسناد: شنبه 95/01/14 لغايت دوشنبه 95/01/23
ــكده علوم پزشكى ساوه –  واحد اداره  ــناد مناقصه  به نشانى: ساوه - ابتداى خيابان  طالقانى – ستاد دانش محل خريد اسناد: متقاضيان مي توانند جهت خريد اس

خدمات پشتيبانى مراجعه و با ارائه معرفى نامه معتبر و مهر شركت در قبال پرداخت مبلغ 100,000 ريال اسناد را دريافت نمايند.
ــاوه - ابتداى خيابان طالقانى  - ستاد  ــنبه 95/02/05 تحويل دبيرخانه حراست مركزي دانشكده به نشاني: س مهلت ارسال پيشـنهاد: تا پايان وقت اداري يكش

دانشكده علوم پزشكي ساوه - كد پستى:  3918698786 و شناسه ملى 14002587163 و كد اقتصادى 411416968884
مبلغ سپرده شركت در مناقصه: مبلغ 165,000,000 ريال ضمانت نامه بانكي با اعتبار حداقل سه ماه و يا واريز وجه نقد به شماره حساب 4960581940 بانك 

( IR700120000000004960581940 شبا ) ملت شعبه مركزى به نام دانشكده علوم پزشكى ساوه. رمز واريز 37283
زمان و مكان گشايش پيشنهادات: تاريخ دوشنبه  95/02/06 رأس ساعت 9 صبح در محل دفتر معاونت توسعه مديريت و منابع دانشكده علوم پزشكي ساوه به 

نشانى: ساوه –  ابتداى خيابان طالقانى. حضور مناقصه گران در جلسه بازگشايي پاكات همراه با معرفي نامه بالمانع مي باشد.
ــماره42219844 تماس حاصل نموده و يا به سايت  دانشكده به  ــماره تلفن 1- 42222080 086 يا اداره خدمات پشتيبانى به ش براي كسب اطالعات بيشتر با ش

نشانى  http://www.savehums.ac.ir و يا به سايت ملى مناقصات به نشانى http://iets.mprog.ir مراجعه فرمائيد. 

آگهي    عمومي
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آگهي  عمومى همراه با ارزيابى كيفى
    مناقصه شماره: 1- 95

ــركتها يا موسسات داراى صالحيت از  ــتان اميركبير اراك را با مصالح و بصورت پرسى به ش  دانشگاه علوم پزشكى اسـتان مركزى در نظر دارد انجام امور تهيه و توزيع غذاى بيمارس
مبادى ذيربط و پس از ارزيابى كيفى واگذار نمايد.

مهلت خريد اسناد:  از مورخ 1395/01/15 لغايت 1395/01/21 
قيمت اسناد و نحوه واريز وجه: واريز مبلغ 350000 ريال به حساب 2177865386005 ( قابل واريز در كليه شعب بانك ملى ايران)

مدارك مورد نيازجهت دريافت اسناد مناقصه: اصل فيش واريزى 
مهلت ارسال پيشنهاد: تا پايان وقت ادارى روز يكشنبه1395/02/04   

جلسه پرسش و پاسخ با متقاضيان: ساعت 10 صبح روز يكشنبه 1395/01/22 در دفتر مديريت بيمارستان . 
ــه ماه يا واريز وجه نقد به مبلغ 1306950000 ريال به حساب1 -161343030 بانك رفاه در وجه دانشگاه علوم  ميزان سپرده شركت درمناقصه: ضمانتنامه بانكى با اعتبار حداقل س

پزشكي اراك.
محل خريد اسناد و تحويل پيشـنهادات: اراك خيابان شهيد شيرودى ميدان پرستار بيمارستان اميركبير ساختمان ادارى طبقه دوم امورادارى و جهت تحويل پيشنهادات به آدرس 

اراك، خيابان شهيد شيرودى، خيابان علم الهدى دانشگاه علوم پزشكى اراك اداره حراست مراجعه فرمايند.
زمان و مكان گشايش پيشنهادات: تاريخ 1395/02/05 راس ساعت 9 صبح در دفتر معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه علوم پزشكى اراك (خيابان شهيد شيرودى، خيابان علم 

الهدى) 
حضور شركت كنندگان در جلسه بازگشايى پاكات همراه با معرفى نامه بالمانع مى باشد.(حد نصاب تعداد شركت كنندگان در مناقصه جهت بازگشاى پاكت ها 2 شركت كننده مى باشد)

براى كسب اطالعات بيشتر به سايت پايگاه ملى مناقصات بنشانى http://iets.mporg.ir مراجعه فرماييد.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى
دانشگاه علوم پزشكى و خدمات بهداشتى و درمانى اراك

 

دو مرحله اى

روابط عمومى و امور بين الملل دانشگاه علوم پزشكى اراك

ــه روزانه نگهدارى  ــركت ملى حفارى ايران هزين  مديرعامل ش
دكل هاى دريايى را 300 هزار دالر اعالم كرد و افزود: كاهش زمان 
ــت نفت را جبران  ــى از كاهش قيم ــانات ناش حفارى به نوعى نوس
ــانا، با اشاره به هزينه 300  مى كند. حيدر بهمنى در گفت و گو با ش
هزار دالرى نگهدارى روزانه از دكل هاى دريايى گفت: براين اساس 
ــته  ــت و گاز ضريب اطمينان بااليى داش ــاف مخازن نف بايد اكتش
باشند، در غير اين صورت هزينه فراوانى به شركت تحميل مى شود. 
ــا، تصريح كرد: كاهش  ــاره به هزينه باالى حفارى در دري وى با اش
ــه اى در هزينه ها  ــى قابل مالحظ ــبب صرفه جوي زمان حفارى س
ــى از كاهش قيمت نفت  ــود كه اين امر به نوعى نوسانات ناش مى ش
ــى حفارى ايران  ــركت مل ــران مى كند. وى درباره برنامه ش را جب
ــغله فراوان در  ــح كرد: به دليل مش ــور در خزر نيز تصري براى حض
ــده تا به  ــكى و خليج فارس، هنوز اين امكان فراهم نش بخش خش
سرمايه گذارى و حضور جدى در خزر بينديشيم. بهمنى با اشاره به 

ــال هاى گذشته، اظهار كرد: عده اى گمان  خريد دكل حفارى در س
ــد يك دكل مى توانند به فعاليت در بخش حفارى  مى كردند با خري
ــراى فعاليت در اين  ــده و پول پارو كنند، درحالى كه ب ــغول ش مش
بخش عالوه بر دانش فنى بايد تخصص هاى ويژه صنعت حفارى را 
ــاره به رشد روز افزون فن آورى بخش حفارى،  نيز دارا بود. وى با اش
ــال هاى گذشته به دليل نوسانات شديد قيمت  تصريح كرد: طى س
ــديد قيمت به  ــراى جبران كاهش ش ــركت هاى حفارى ب نفت، ش
ــان حفارى را  ــاى روز حركت كردند تا مدت زم ــمت فن آورى ه س
ــران ادامه داد: اما  ــركت ملى حفارى اي كاهش دهند. مديرعامل ش
ــاى روز دنيا در اين  ــد تا از فن آورى ه ــبب ش در ايران، تحريم ها س
ــب ماندگى، نياز به  ــراى جبران اين عق ــه فاصله بگيريم كه ب زمين
سرمايه گذارى كالن در اين بخش داريم. به گفته وى، با اين حال در 
اين مدت، تجربه هاى خوبى هم كسب كرده و به سمت بومى سازى 
ــدت زمان حفارى را نيز  ــى از خدمات حركت كرديم و حتى م برخ

ــتيابى به  ــاره به برنامه ريزى براى دس ــش داديم. بهمنى با اش كاه
ــار كرد: از طريق به كارگيرى  فن آورى هاى نوين در اين بخش اظه
ــرعت حفارى به ميزان قابل توجهى  دستگاه هاى حفارى RSS، س
افزايش يافته است و با استفاده از اين دستگاه ها و ساير فن آورى ها 
ــش داد. وى درباره  ــش و هزينه ها را كاه ــوان بازدهى را افزاي مى ت
ــو تحريم ها به دليل  ــز تصريح كرد: پيش از لغ ــت توليدات ني كيفي
ــور ناچار بوديم هزينه كيفيت را هم بپردازيم و اين در  ــرايط كش ش
ــازندگان بايد عالوه بر  ــت كه تحريم ها لغو شده است و س حالى اس
كاهش هزينه ها به كيفيت و قيمت رقابتى نيز توجه داشته باشند. 
ــركت ملى حفارى ايران ادامه داد: سازندگان داخلى  مديرعامل ش
بايد توجه داشته باشند حال كه فضاى بين المللى ايران تغيير كرده 
است، آن ها نيز بايد كيفيت توليدات خود را افزايش دهند تا بتوانند 
در بازار رقابتى حضور داشته باشند و ما هم در راستاى سياست هاى 

اقتصاد مقاومتى از آن ها حمايت خواهيم كرد.

 مديرعامل شركت حفارى خبر داد

هزينه نگهدارى از دكل هاى دريايى، روزانه 300 هزار دالر 



روزنامه10

Sunday  03.Apr.2016  Vol.11  No.1832يكشنبه 15 فروردين 1395  24 جمادى الثانى 1437  سال يازدهم  شماره 121832 صفحه روزنامه  چاپى(صبح) و 80صفحه روزنامه الكترونيك (عصر)2  روزنـامه دريك روزنـامه

مديرعامل بورس كاالى ايران با اعالم اين كه 
ــوالت ذرت و جو در  ــارى كل محص ــال ج در س
ــت: انتظار  ــد گف ــه خواهد ش ــورس كاال عرض ب
ــاى وارداتى در  ــال عرضه كااله مى رود در امس

بورس كاال رونق بيش ترى داشته باشد.
ــلطانى نژاد با بيان  ــر، حامد س به گزارش مه
اين كه سال 94 يكى از سخت  ترين سال ها براى 
ــم معامالت  ــود، افزود: گرچه حج ــورس كاال ب ب
ــت، اما ارزش  ــال كاهش زيادى نداش در اين س
ــى را تجربه كرد كه  ــش محسوس معامالت كاه
ــى قيمت  برخى  ــش جهان ــى از كاه عمدتاً ناش

محصوالت بود.
ــيار  ــه كاهش بس ــورس كاال ب ــل ب مديرعام
ــرد از حدود دو  ــاد قيمت فلزات از جمله ميلگ زي
ــزار و 300 تومان در هر  ــان به حدود ه هزار توم
ــيمى و  ــش قيمت محصوالت پتروش كيلو، كاه
ــرد و گفت: كاهش  ــاره ك قيمت جهانى نفت اش
ــى اين محصوالت و ركود باعث  قيمت هاى جهان

شد كه بورس كاال از اين وضعيت متأثر شود.
وى ادامه داد: در اين شرايط بورس كاال سعى 
ــرى را در عرضه محصوالت  كرد كه تنوع بيش ت
ــاورزى  ــاس به بخش كش ــاد كند، بر اين اس ايج
ــه بيش ترى  ــت توج ــى نداش ــق چندان كه رون
ــاهد رونق قابل  ــد، به طورى كه در سال 94 ش ش

مالحظه بخش كشاورزى در بورس كاال بوديم.
ــه اين بورس  ــل بورس كاال به برنام مديرعام
ــاى مالى  ــازى و معرفى ابزاره ــراى فرهنگ س ب
ــاره و تصريح  ــر اوراق بهادار اش ــد مبتنى ب جدي
ــرمايه گذارى روى  ــال 94 شاهد آغاز س كرد: س
ــم، بر اين  ــر كاال بودي ــالت اوراق مبتنى ب معام

ــعه و برداشت در حوزه  اساس، امسال سال توس
اوراق بهادار است.

عرضه كل محصوالت ذرت و جو در سال 95 
ــال 95  ــلطانى نژاد با پيش بينى اين كه س س
سال خوبى براى بخش كشاورزى در بورس كاال 
باشد، گفت: براساس توافقات صورت گرفته قرار 
ــت كل محصوالت ذرت و جو در سال 95 در  اس

بورس كاال عرضه شود.
ــات مجلس و  ــان كرد: با مصوب وى خاطرنش
ــاختار  ــازى، ورود به س دولت در جهت شفاف س
ــه خواهد بود،  ــفاف بورس كاال بهترين گزين ش
حتى انتظار ما اين است كه در سال جارى عرضه 
ــورس كاال رونق بيش ترى  كاالهاى وارداتى در ب
ــد و كاالهاى وارداتى از طريق بورس  داشته باش

كاال عرضه شوند.

ــال 95 هر  ــلطانى نژاد با اعالم اين كه در س س
ــوب  ــبكه قاچاق محس ــه عرضه خارج از ش گون
مى شود، يكى از بهترين شبكه هاى رسمى براى 
ــت و  ــورس كاالى ايران دانس ــادالت كاال را ب مب
ــابرجام در بخش  پيش بينى كرد كه شرايط پس
ــال 95 بيش تر نشان  واقعى اقتصاد خود را در س
ــر بخش واقعى  ــورس كاال بيش تر درگي دهد و ب
ــورس كاال اظهار  ــل ب ــردد. مديرعام ــاد گ اقتص
ــت: پيش از اين قرار بود بخش هاى مالى از  داش
ــود كه  جمله اوراق بهادار در بورس كاال تنزيل ش
اين اتفاق در سال 95 عملياتى و نقش بورس كاال 

در اين بخش پررنگ تر خواهد شد.
ــا بازار  ــؤال كه آي ــن س ــه اي ــخ ب وى در پاس
ــال 95 راه اندازى  مشتقات ارزى در نيمه اول س
خواهد شد يا خير،  گفت: براساس برنامه اعالمى 

ــت  ــزى ظرف 6 تا 7 ماه نهايتاً قرار اس بانك مرك
ــود كه اگر  ــدن ارز اجرايى ش برنامه تك نرخى ش
اين اتفاق بيفتد، در سال جارى شاهد راه اندازى 
ــران  ــورس كاالى اي ــتقات ارزى در ب ــازار مش ب

خواهيم بود.
فروش اموال تمليكى در بورس كاال

ــورس كاال  ــاره توافقات ب ــلطانى نژاد درب س
ــول فروش  ــى گفت: پ ــازمان اموال تمليك و س
ــاب خزانه وارد  اموال تمليكى حتماً بايد به حس
ــريفات قانونى را مى طلبد،  شود. اين موضوع تش
ــد كه يك  ــه اين ش ــر منجر ب ــن ام ــن اي بنابراي
توافقنامه ميان دو دستگاه امضا شود تا بحث هاى 
قانونى پوشش داده شود، بر اين اساس به زودى 
ــورس كاالى ايران  ــى در ب ــروش اموال تمليك ف
كليد خواهد خورد. مديرعامل بورس كاال درباره 
ــت: بورس كاال  ــپه نيز گف فروش اموال بانك س
ــپه را دارد،  ــروش اموال مازاد بانك س آمادگى ف
ــروش اموالى كه  ــه مهلت كمى براى ف اما هميش
ــود به جهت بازاريابى وجود  در تابلو عرضه مى ش
ــت كه ظرف  ــك از جمله كاالهايى نيس دارد؛ مل

يك روز با دو تلفن بتوان براى آن بازاريابى كرد.
ــاس مترصد اين  ــر اين اس ــه كرد: ب وى اضاف
ــه عنوان  ــركت هاى كارگزار ما ب ــتيم كه ش هس
ــروع  ــن قضيه ورود و ش ــالك به اي ــاب ام بازاري
ــا منجر به  ــه اين عرضه ه ــى كنند ك ــه بازارياب ب
معامالت شود. سلطانى نژاد خاطرنشان كرد: هر 
ــى كه اطالعيه  ــان بيش تر بگذرد، از زمان چه زم
صادر مى شود تا زمانى كه عرضه در بازار صورت 
ــراى بازاريابى  ــرى ب ــت بيش ت ــرد، فرص مى گي

كارگزارى ها فراهم مى شود. 

مديرعامل بورس كاالى ايران

معامالت كشاورزى در بورس كاال
امسال رونق بيش ترى مى گيرد

اخبار

تابلوى سبز معامالت آتى 
سكه در هفته دوم بهار

ــته  ــكه طى هفته گذش حجم معامالت آتى س
ــزار و 915 قرارداد و  در بورس كاالى ايران به 18 ه
ارزش آن به بيش از يك هزار ميليارد و 962 ميليون 
ريال رسيد. به گزارش «پايگاه خبرى بورس كاالى 
ــيدهاى فعال  ايران»، طى هفته اخير در بين سررس
ــالت با 15  ــكه، بيش ترين حجم معام بازار آتى س
ــل آبان ماه  ــرارداد به معامالت تحوي هزار و 229 ق
ــت تا ارزش اين سررسيد نيز به بيش  اختصاص داش
ــد. اين  از يك هزار ميليارد و 585 ميليون ريال برس
ــهريور ماه سال  ــت كه سررسيد ش در شرايطى اس
ــرارداد و به ارزش  ــزار و 594 ق جارى با حجم دو ه
ــارد ريال در جايگاه دوم قرار گرفت.  بيش 266 ميلي
ــت امسال نيز با  همچنين قرارداد تحويل ارديبهش
ــارد ريال در  ــه ارزش بيش 57 ميلي 569 قرارداد ب
جايگاه سوم معامالت قرار گرفت. در پايان نيز رتبه 
آخر معامالت به قرارداد آتى سكه تحويل تير با 523 
قرارداد به ارزش 53 ميليارد ريال اختصاص يافت. از 
طرفى بررسى روند معامالت آتى سكه در آخرين روز 
معامالتى هفته گذشته (چهارشنبه) نشان مى دهد 
ــا افزايش  ــيدهاى مختلف ب ــكه در سررس بهاى س
ــكه تحويل ارديبهشت  روبه رو شد؛ به طورى كه س
ــان به فروش  ــون و 20 هزار توم با قيمت يك ميلي
رسيد كه افزايش 0,83درصدى را در اين روز به ثبت 
رساند. قرارداد تحويل تير نيز با قيمت يك ميليون و 
29 هزار تومان معامله شد و رشد1,17درصدى را در 
اين روز تجربه كرد. سكه تحويل شهريور سال آينده 
ــون و 37 هزار تومان مورد معامله  با قيمت يك ميلي
قرار گرفت و با افزايش 0,77 درصدى نسبت به روز 
ــد. در آخر نيز سكه  ــنبه هفته اخير روبه رو ش سه ش
ــد 1,09 درصدى با قيمت  ــيد آبان ماه با رش سررس
ــد. از سويى  يك ميليون و 53هزار تومان معامله ش
سكه نقدى طى روز چهارشنبه گذشته، هزار تومان 
ــرخ را تجربه كرد و به قيمت يك ميليون و  افزايش ن
ــيد. همچنين بهاى نيم سكه با  19 هزار تومان رس
يك هزار تومان رشد به 536 هزار تومان رسيد. ربع 
سكه و سكه گرمى نيز به ترتيب با 285 و 195 هزار 

تومان به فروش رسيد.

معرفى كاالهاى جديد: آيا مى توان با ده ها قرارداد جديد متفاوت 
به موفقيت دست يافت؟

تجربه بورس ملى كاال و ابزارهاى مشتقه
نويسنده: مادان سابناويس

ــتقه  ــى كاال و ابزارهاى مش ــد بورس مل ــابناويس، اقتصاددان ارش ــادان س م
ــيار  ــدازى قراردادهاى كاالهاى جديد موفقيت بس ــد: بورس ما در راه ان مى نويس
ــت. در اين مقاله، وى داليل ناتوانى بورس هاى ملى  ــب كرده اس چشمگيرى كس
ــى  ــكل از بيش از 50 كاالى مختلف را بررس ــبدهاى كااليى متش هند در ارايه س

مى كند.
مقدمه

بورس هاى كاالى جهان به تمركز بر كاالهاى به خصوصى گرايش دارند و بدين 
ــته اند رهبرى بازار اين كاال   ها را در دست بگيرند. بنابراين معموالً در  ترتيب توانس
ــازند. اين  ــخصى را، با بورس هاى معينى مرتبط مى س ــطح جهان كاالهاى مش س
ــت كه بر راهبرد تجارى يا ضرورت هاى داخلى  ــى از طراحى بورس اس مسأله ناش
مبتنى است و به اتخاذ سياست هاى متنوعى مى انجامد كه از اين فعاليت تخصصى 

حمايت مى كنند يا بر آن تأكيد مى ورزند.
ولى تجربه هند كامًال متفاوت است. به طور كلى سياست هاى هند به بورس هاى 
ــكان معامالت آتى حدود 100 قلم كاال را  ملى كاال آزادى عمل بيش ترى داده و ام
ــيون بازارهاى آتى كه نهاد ناظر بازار است، به راستى راه  فراهم آورده است. كميس
ــترش كسب و كار بورس   ها باز گذاشته و بدون هيچ محدوديتى از آن   ها  را براى گس
ــت. پژوهش ها نشان مى دهد كه در سطح جهان، افزايش حجم  پشتيبانى كرده اس
ــى از ارايه قراردادهاى ابزارهاى مشتقه كاالهاى جديد ناچيز است و  معامالت ناش
زمانى كه حجم كل معامالت همگام با افزايش كاالهاى مورد معامله افزايش نيابد، 
ــى اين مسأله در سطح  ــود. بنابراين، بررس قاعده اقتصادى بازده نزولى آغاز مى ش
نظرى و در شرايط تجربيات بورس ملى كاال و ابزار هاى مشتقه هند مى تواند جالب 

باشد.
ــز قراردادهاى كاالهاى جديد به عوامل 3  توانايى بورس   ها در ارايه موفقيت آمي
گانه اى بستگى دارد كه مى توان آن   ها را پيش نيازها، توانمندسازها و الزامات ناميد.

پيش نيازها
ــتقه كاالهاى  ــالت موفقيت آميز قراردادهاى مش ــى از پيش نيازهاى معام يك
ــور از اقتصاد كاال- محور  ــه با ابزارهاى مالى)، برخوردارى كش فيزيكى (در مقايس
ــا حدود 35 درصد  ــت كه كاال   ه ــت. هند از اقتصادى كاال- محور برخوردار اس اس
ــد از نيروى كار،  ــراى 80 درص ــكيل داده و ب ــص داخلى آن را تش ــد ناخال از تولي
ــتغال زايى مى كنند. بنابراين، داليل قدرتمندى بزرگى بازار معامالت آتى (كه  اش
ــتق هاى است كه در ساختار كنترلى كنونى هند مجاز است) را اثبات  تنها ابزار مش
ــى كاالهاى فيزيكى در منطقه، در صورت  مى كند. معامالت بالقوه قراردادهاى آت
ــب از كليه پيوند   ها در زنجيره ارزشى بسيار طوالنى ازكاالهاى  بهره بردارى مناس
ــون دالر آمريكا  ــاورزى- به ارزش بالغ بر 1,5 تريلي ــور- به ويژه در بخش كش كش
ــمش طال، كاالهاى كشاورزى، فلزات  ــت. اين كاال   ها شامل اقالمى همچون ش اس

آهنى و غيرآهنى، و محصوالت انرژى هستند.
ــت. در دهه  ــدى از معامله گران اس ــود جامعه قدرتمن ــن پيش نياز، وج دومي
ــى بزرگى در بخش  ــى بازار زيرزمين ــد، ول ــور ممنوع ش 60 معامالت كاال در كش
غيررسمى شكوفا گرديد. به سختى مى توان ابعاد واقعى اين بازار را تعيين كرد، اما 
ــمى اين بازار تقريباً 50 درصد توليد ناخالص داخلى  به موجب برآوردهاى غيررس
ــرايطى احتمال  ــت. راه اندازى بورس   ها در چنين ش هند را در خود جاى داده اس
ــكل  موفقيت را افزايش مى دهد، چون فعاالن اين بازار به راحتى از بخش غيرمتش

به بخش هاى متشكل حركت مى كنند. 

تاالر فيزيكىقسمت اول
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آگهى   عمومي 
يك مرحله اى شماره 94/12

اداره امور قراردادها- شركت آب و فاضالب روستايى استان كهگيلويه و بويراحمد

ــانى لوداب را از طريق مناقصه عمومى يك مرحله اى خريدارى  شركت آب و فاضالب روستايى استان كهگيلويه و بويراحمد در نظر دارد لوله مورد نياز پروژه آبرس
نمايد.لذا از كليه توليدكنندگان و فروشندگان دعوت مى گردد از تاريخ نشر نوبت اول اين آگهى به مدت 16 روز كارى قيمت پيشنهادى خود را همراه با ضمانتنامه معتبر 
ــينا 11 شركت آب و فاضالب  ــوج خيابان ابن س ــركت به آدرس ياس ــده به دبيرخانه اين ش ــركت در فرآيند ارجاع كار (فرمت جديد) در يك پاكت الك و مهر ش بانكى ش

روستايى استان كهگيلويه و بويراحمد ارسال نمايند 

شهرستان محل موضوع مناقصهرديف
اجرا

مبلغ ضمانتنامه معتبر بانكى شركت 
در فرايند ارجاع كار  (ريال)

1
خريد لوله فوالدى10 اينچ به ضخامت 6/35 ميليمتر بطول 

10000 متر با اپوكسى سطح داخلى به ضخامت 500 ميكرون  
وحمل به پاى كار به آدرس ياسوج - لوداب

5 درصد مبلغ پيشنهادىبوير احمد -لوداب

1- تاريخ تحويل پيشنهادها: تا پايان وقت ادارى روز پنجشنبه مورخ 1395/01/19
2- تاريخ گشايش پيشنهادها: ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 95/1/21 

3-   ضمناً بازگشايى پاكتهاى مناقصه با هر تعداد شركت كننده صورت مى گيرد.    
4- مدت اعتبار پيشنهاد قيمت : سه ماه شمسى

5- هزينه حمل لوله تا پاى كار (لوداب) و هزينه بازرسى توسط بازرس منتخب شركت ّآب و فاضالب به عهده برنده مناقصه مى باشد. 
6-به پيشنهادات فاقد مهر و امضاء ، مخدوش، مبهم، مشروط، فاقد ضمانتنامه و فاقد الك و مهر و پيشنهاداتى كه بعد از انقضاء مهلت مقرر در آگهى واصل شود ترتيب اثر 

داده نمى شود .
7- هزينه درج دو نوبت آگهى و اصالحات احتمالى و تجديد بعهده برنده مناقصه مى باشد . 

ــايت ملى مناقصات iets.mporg.ir وسايت سازمان  ــتان به آدرس WWW.abfar-kb.ir و س ــركت آب و فاضالب روستايى اس 8- متن اين آگهى در سايت ش
بازرسى درج گرديده است جهت اطالع بيشتر با شماره تلفن 33245026-074 مهندس شهرخ پور تماس حاصل فرمائيد.

انتشار نوبت اول : 94/12/26 
انتشار نوبت دوم : 95/01/15

نوبت دوم
                                                                                                    از آب هر چيزى را

يم     
اند

رد
ده گ

زن
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فراخوان   عمومي 
دو مرحله اى تامين كاال شماره 064 /ت ك آج/94

ــر دارد از طريق  شـركت بهره بردارى نفـت و گاز آغاجـارى در نظ
ــروحه ذيل را از طريق شركتهاى  مناقصه عمومى دو مرحله اى كاالى مش

تامين كننده داخلى خريدارى نمايد:
1- شرح مختصر كاالى مورد نياز:

قطعات توربين نئوپيگنون شامل :
FLAME  DETECTOR -SEISMIC  PROBE-
VIBRATION  PROBE-SERVO  VALVE,…

ــركت بهره بردارى نفت و گاز آغاجارى- اداره  2- محل تحويل كاال: ش
تداركات و امور كاال

ــه بانكى به  3- نوع و مبلـغ تضمين شـركت در مناقصه: ضمانتنام
مبلغ -/105,000,000 ريال

ــركت در مناقصه و تضمين  4- شـرايط متقاضى: توانايى ارائه تضمين ش
ــتن  ــركت ملى نفت ايران، داش انجام تعهدات قرارداد طبق ضوابط جارى ش
شخصيت حقيقى/ حقوقى، شماره اقتصادى، توانايى مالى، ارائه سوابق كارى 

و همچنين مدارك و گواهينامه هاى مرتبط و متناسب با موضوع مناقصه.
ــت دوم با مراجعه حضورى  ــار آگهى نوب متقاضيان مى توانند پس از انتش
ــبت به تهيه و تكميل اطالعات مورد نياز  ــانى زير نس و يا پايگاه اطالع رس

اقدام نموده و تقاضاى كتبى خود را به همراه مدارك درخواستى حداكثر 
ــار آگهى نوبت دوم جهت ارزيابى كيفى و  ظرف مدت 14روز پس از انتش
ــى صالحيت تامين كنندگان در ارتباط با موضوع مناقصه به آدرس  بررس

مناقصه گزار تسليم نمايند.
ــى اسناد و مدارك  ــركت بهره بردارى نفت و گاز آغاجارى پس از بررس ش
ــزارى مناقصات از  ــران طبق قانون برگ واصله و ارزيابى كيفى مناقصه گ
ــركت در مناقصه دعوت بعمل خواهد  ــرايط جهت ش شركتهاى واجد ش
آورد . ضمنا ارائه مدارك و سوابق هيچگونه حقى را براى متقاضيان ايجاد 
ــنهادات در چارچوب قانون  نخواهد كرد و اين شركت در رد يا قبول پيش

برگزارى مناقصات مختار است.
ــده بايد از طريق مراجع ذيصالح  ــت كليه مدارك ارائه ش الزم به ذكر اس

كپى برابر اصل شده ارسال گردد.
ــانى: http:// agogpc.nisoc.ir بخش  ــالع رس ــگاه اط آدرس پاي

مناقصه ها ، مزايده ها
ــتان اميديه– بلوار نفت– شركت  ــتان- شهرس ــتان خوزس آدرس: اس

بهره بردارى نفت و گاز آغاجارى/ اداره تداركات  و امور كاال
فاكس:  06152622683          تلفن: 06152623492

روابط عمومى شركت بهره بردارى نفت و گاز آغاجارى

شركت  ملي نفت  ايران
 شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب

شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري
(سهامي خاص)

 

شماره مجوز: 1394,6442

مموموموموموموموم دنوبوبوبوبوبتتتدد
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آگهى   عمومي
يك مرحله اي همراه با ارزيابي كيفي ساده

شركت آب و فاضالب استان يزد در نظر دارد از محل اعتبارت غيرعمراني( داخلي) نسبت به واگذاري عمليات مشروحه ذيل از طريق برگزاري مناقصه عمومي يك مرحله اي توام 
با ارزيابي كيفي به روش ساده به پيمانكار واجد شرايط اقدام نمايد. 

يف
برآورداوليهموضوع عملياترد

تضمين شركت در مدت اجراريال
مناقصه ريال

عمليات راهبري، تعمير و نگهداري، رفع حوادث و اتفاقات انشعابات يا 1
12 ماه ( قابل تمديد تا 4,508,751,000شبكه هاى جمع آورى و انتقال فاضالب در سطح منطقه يك شهر يزد 

36230,000,000 ماه )

عمليات راهبري، تعمير و نگهداري، رفع حوادث و اتفاقات انشعابات يا 2
12 ماه ( قابل تمديد تا 4,508,751,000شبكه هاى جمع آورى و انتقال فاضالب در سطح منطقه دو شهر يزد

36230,000,000 ماه )

بطور كلي شامل عمليات رفع حوادث و اتفاقات، شستشو و سمپاشي، تعميرات و نگهداري، رفع گرفتگي شبكه يا انشعابات حسب مورد بدون حفاري يا 
با حفاري همچنين ساير كارهاي الزم مطابق شرح خدمات و نقشه هاي اجرايي و دستور دستگاه نظارت 

كليه پيمانكاران يا شركت هايي كه داراي گواهي صالحيت بهره برداري و نگهداري از شبكه هاي جمع آوري فاضالب (صادره از سوي وزارت نيرو)  بوده و سوابق كاري مشابه در زمينه 
ــركت به نشاني www.abfayazd.ir و  ــناد از تاريخ 95/01/15 لغايت 95/01/21 پس از ثبت نام در پايگاه اين ش خدمات مذكور را نيز دارا مي باشند، مي توانند جهت دريافت اس
ــناد مناقصه اقدام فرمايند. همچنين متقاضيان مي توانند با ارايه معرفي نامه كتبي و فيش واريزي به مبلغ 200,000 ريال  ــبت به دريافت اس واريز هزينه اسناد به صورت اينترنتي نس
ــاني مناقصه گزار واقع در شهر يزد، خيابان آيت  ــناد مناقصه به صورت حضوري از ساعت 7:30 تا  14:30 به نش به حساب 2046528/64 بانك ملت شعبه كاشاني يزد بابت خريد اس
ــماره 3164155 -035 اعالم و تصريح مي گردد مستندسازي در پايگاه اطالع رساني  ــناد مناقصه را دريافت نمايند. جهت كسب اطالعات ش ا... كاشاني ، دفتر قراردادها مراجعه و اس

مناقصات به نشاني iets.mporg.ir  قابل مشاهده مي باشد.
آخرين مهلت ارايه پيشنهادات تا ساعت 14:00 مورخ 95/01/30 خواهد بود.

مراحل و زمان بازگشايي پاكات: 
ــتاد تشكيل مي گردد،  بازگشايي  ــاعت 10 صبح مورخ 95/01/31 در محل اتاق جلسات كارفرما، واقع در ساختمان س پاكت هاي مناقصه گران توسط كميسيون مناقصه اي كه در س

خواهد شد.
هزينه چاپ و انتشار آگهي در روزنامه  بعهده برنده مناقصه خواهد بود . 

شركت آب و فاضالب استان يزد سهامى خاص 

از آب هر چيزى را زنده گردانديم

شركت آب و فاضالب استان يزد 
 سهامى خاص 
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نوبت اول

نوبت دوم

عرضه 27 هزار تنى فرآورده هاى نفتى و پتروشيمى در بورس كاال
ــاالر فرآورده هاى نفتى  ــروز 27 هزار تن وكيوم باتوم در ت دي
ــده به نقل از  ــد. به گزارش مناقصه مزاي ــيمى عرضه ش و پتروش
ــط عمومى و امور بين الملل بورس كاالى ايران، 20 هزار تن  رواب
وكيوم باتوم شركت پااليش نفت بندرعباس و 7 هزار تن وكيوم 
ــاالر فرآورده هاى نفتى و  ــركت پااليش نفت تبريز در ت باتوم ش

پتروشيمى عرضه مى شود.
ــبك،  ــن لوب كات س ــك هزار ت ــزارش، ي ــاس اين گ براس

ــر 6070، يك هزار و 8  ــرد گرانوله، 5 هزار تن قي 300 تن گوگ
ــنگين و يك هزار تن  تن پلى بوتادين رابر، 550 تن پلى اتيلن س

پارازايلين در تاالر مذكور بر روى تابلوى عرضه مى رود.
ــن قير 6070  ــت، 15 هزار و 200 ت ــزارش حاكى اس اين گ
شركت هاى پااليش نفت تبريز، صنايع پااليشى تكين پتروليوم 
ــاالر صادراتى بورس  ــاران تجارت آفتاب در ت آذربايجان و معم

كاالى ايران عرضه مى شود.
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مسعود طاهرى

كوتاه از بانك و بيمه

جهش در فعاليت هاى بانك سينا
ــان اين بانك،  ــدار نوروزى با كاركن ــينا در دي مديرعامل بانك س

ــش جهش در  ــال را نويدبخ ــد، اين س ــال جدي ــن تبريك س ضم
فعاليت هاى بانك سينا دانست. به گزارش مناقصه مزايده به نقل از 
روابط عمومى بانك سينا، مهندس پيشرو ضمن تشكر از خدمات 

ــاى جايگاه  ــه موجبات ارتق ــته ك ــال گذش و زحمات آن ها طى س
ــدوارى كرد با اتكا به  ــت ابراز امي ــك در نظام بانكى را به همراه داش بان

ظرفيت هاى ايجاد شده در بانك سينا و همت و تالش مضاعف و بهره گيرى بهينه از فرصت ها، 
ــد و شكوفايى هر چه بيش تر  ــاهد جهش در شاخص هاى عملكردى و در نتيجه رش مردم ش
ــال «اقتصادمقاومتى، ــاره به نامگذارى سال 95 به س ــينا باشند. وى همچنين با اش بانك س

اقدام و عمل» از سوى مقام معظم رهبرى، تصريح كرد: بانك سينا در راستاى تحقق اين شعار 
ــهيالتى كارآمد و تنوع بخشى به سبد محصوالت و خدمات، با جديت  با معرفى طرح هاى تس
ــاى نقش مؤثرتر در  ــتغالزا به منظور ايف ــمت حمايت از توليد و طرح هاى اش بيش ترى به س

اقتصاد كشور پيش خواهد رفت.

نحوه محاسبه بيمه شخص ثالث در سال 95
قائم مقام بيمه مركزى جمهورى اسالمى ايران گفت: افزايش 

ــه گزارش  ــت. ب ــب اس ــخص ثالث، متناس ــغ حق بيمه ش مبل
ــخص  ــاهى گفت: حق بيمه ش مناقصه مزايده، پرويز خسروش
ــفند سال 1389  ــيلندر طبق مصوبه اس ثالث خودروهاى 4 س
ــال تعهد بدنى و مالى، 5 ريال  هيأت وزيران، به ازاى هر هزار ري

ــاس همان مصوبه، براى خودروهاى كم تر از  است. اين مبلغ بر اس
ــيلندر 3,6 ريال و براى خودروهاى باالتر از 4 سيلندر 5,6 ريال است.  4 س

ــاير  ــپند 15 درصد كم تر از نرخ س ــزود: همچنين اين مبلغ براى پيكان، پرايد و س وى اف
خودروهاى 4 سيلندر يعنى معادل 4,25 ريال است. در اين مصوبه نرخ حق بيمه شخص 
ــده است. خسروشاهى افزود: اين  ــاير وسايط نقليه موتورى نيز مشخص ش ثالث براى س
ارقام از زمان تصويب تاكنون هيچ گونه تغييرى نداشته و ثابت باقى مانده است. به عبارت 
ديگر طى سال هاى 90 تا 94 مقدار مصوب حق بيمه هر هزار ريال تعهد بدنى و مالى(نرخ 
ــت. اما وقتى مقدار تعهد افزايش يابد  مصوب حق بيمه  شخص ثالث) تغييرى نكرده اس

مقدار كل حق بيمه نيز بايستى افزايش يابد.

رشد 20 درصدى تراكنش هاى همبانك صادرات
ــامانه همبانك صادرات  ــتقبال مشتريان از خدمات س در پى اس

ــال 94 بالغ بر 85  ــامانه در س ــاى اين س ــران تعداد تراكنش ه اي
ــت. به گزارش مناقصه مزايده، گزارش هاى  ميليون مورد بوده اس
ــامانه همبانك صادرات ايران  استخراجى در خصوص عملكرد س

ــد 20 درصدى تعداد تراكنش هاى اين سامانه در  نشان دهنده رش
ــبت به مدت مشابه در سال گذشته بوده است.  بازه زمانى ياد شده نس

ــى قابل استفاده است و  ــامانه بدون نصب نرم افزار خاص براى تمامى مدل هاى گوش اين س
ــرعت باال و همچنين رايگان  ــى براى كاربران را فراهم مى آورد. امنيت، س سهولت دسترس
ــاس گزارش، مشتريان اين بانك كه داراى  بودن از جمله مزيت هاى اين سامانه است. بر اس
ــيم كارت هاى اپراتورهاى مختلف مى باشند در همه نقاط كشور مى توانند با شماره گيرى  س
ــيم  ــارژ س ــى چون: اطالع از مانده كارت و 3 گردش آخر كارت، خريد ش #719* از خدمات
ــاير درگاه ها  ــريع تر از س ــان تر و س كارت اعتبارى، پرداخت قبوض و مديريت كارت ها، آس
ــرعت و دقت باال، كاهش رفت و آمدهاى  ــتفاده از اين سامانه عالوه بر س بهره مند گردند. اس

غيرضرورى و صرفه جويى در وقت را به همراه خواهد داشت.

ــود كه بورس تهران در سال  پيش بينى مى ش
ــاير  جديد روند صعودى خود را ادامه داده و از س
ــازى،  ــرد و صنايع خودروس ــى بگي بازار ها پيش
ــكارى، ليزينگ،  ــل و نقل، پيمان بانكدارى، حم
پااليشگاهى و دارويى از رشد مناسبى برخوردار 

شوند.
ــرمايه ـ در  ــناس بازار س عظيم ثابت -كارش
ــنا، به پيش بينى وضعيت بورس  گفت وگو با ايس
ــت: پيش بينى  ــت و گف ــال جديد پرداخ در س
ــال 1395 به دليل اتفاقاتى كه در  مى شود در س
ــرمايه گذاران خارجى، افزايش  خصوص ورود س
ــرى بودجه و همچنين  قيمت نفت و جبران كس
ــا دولت رخ  ــس آينده ب ــكارى بيش تر مجل هم
ــود پيدا كند و بازار  مى دهد، وضعيت بورس بهب

سرمايه از ساير بازار ها پيشى بگيرد.
ــال حاضر  ــر اين كه در ح ــزود: عالوه ب وى اف
ــده و  ــرمايه ش ــى جديدى وارد بازار س نقدينگ
ــى پيش بينى  ــود بانك با توجه به كاهش نرخ س
ــى از منابع از بانك خارج شود كه  مى شود بخش
ــد كه  ــان دهنده اين باش اين منابع مى تواند نش

ــت، بنابراين  ــر خاصى نيس ــاير بازار ها خب در س
ــود و  تا زمانى كه نقدينگى جديدى وارد بازار ش
ــد نگران روند  ــم معامالت افزايش يابد، نباي حج
ــد محدود بوده و  ــورس بود، زيرا اين رون نزولى ب

ــاز مى كند. ثابت  ــد خود را آغ مجدداً بورس رش
ــت كه بايد بتوانيم  تصريح كرد: اين در حالى اس
ــذب  ج ــى  خارج ــتقيم  مس ــرمايه گذاران  س
ــور تاكنون  ــرمايه گذارى كش ــون س ــم چ كني

ــت، اما اكنون با جذب  ــاس تجارت بوده اس براس
ــم  ــى مى تواني ــتقيم خارج ــرمايه گذار مس س
ــرمايه هدايت  ــمت بازار س ــع آن ها را به س مناب
ــت اقتصادى و در  كنيم كه در اين صورت  وضعي
ــرمايه بهتر مى شود. وى به صنايع  نتيجه بازار س
ــال جارى اشاره كرد و گفت:  پيشرو بورس در س
ــالوه بر  ــال جديد ع ــود در س پيش بينى مى ش
صنعت خودروسازى و قطعات، صنايع بانكدارى، 
ــگاهى  حمل و نقل، پيمانكارى، ليزينگ، پااليش
ــوند. البته  ــبى برخوردار ش ــد مناس و دارو از رش
ــاير  ــود، س ــه پول تازه وارد بازار ش در صورتى ك
ــد برخوردار خواهند  ــيل رش صنايع نيز از پتانس
ــرد به طورى كه  ــد و كم كم حركت خواهند ك ش
صنعت سيمان و ساختمان، صنعت پتروشيمى 

و واسطه هاى مالى نيز مى توانند مناسب باشند.
ــورس تهران روند  ــاره به اين كه ب ثابت با اش
ــد، تصريح كرد:  ــده طى مى كن ــى را در آين مثبت
ــوارد به جو كلى اقتصاد، حركت  البته همه اين م
ــت نفت و عدم  ــدم كاهش قيم ــاير بازارها، ع س

درگيرى هاى سياسى و منطقه اى بستگى دارد.

وضعيت بهارى بورس در سال 95
خانه دار شدن 1500 نفر 
در نخستين هفته كارى 

سال 95
ــورس ايران  ــتين هفته معامالت فراب در نخس
ــتفاده از 66  ــداد 1500 نفر با اس ــال 95 تع در س
ــكن  ــهيالت مس ــزار و 365 اوراق حق تقدم تس ه
ــكن  ــهيالت از بانك مس ــد دريافت تس وارد فراين

شدند.
ــل از روابط  ــده به نق ــزارش مناقصه مزاي ــه گ ب
ــق تقدم  ــالت ح ــم معام ــمات، حج ــى س عموم
ــه 13  ــى ب ــه منته ــكن در هفت ــهيالت مس تس
ــزار و 689 و ارزش  ــارى، 103 ه ــن ماه ج فروردي
ــارد ريال  ــر 82 ميلي ــن اوراق بالغ ب ــالت اي معام

بود.
ــكن  ــهيالت مس ــدم تس ــق تق ــالت ح معام
ــاز  ــران آغ ــورس اي ــركت فراب ــال 89 در ش از س
ــش از 20 نماد حق  ــت كه هم اكنون بي ــده اس ش
ــركت معامله  ــكن در اين ش ــهيالت مس تقدم تس

مى شود.

شركت برق منطقه اي يزد

اطالعيه
وزارت نيرو

شركت برق منطقه اي   يزد

 م الف/ 4727

شـركت برق منطقه اي يزد حسب اختيارات حاصله  از قانون سازمان برق ايران و  در اجراي ماده11 مصوبه شماره 12727/ت/50732 ه
ــه  ــير و حريم خط63كيلو ولت كارخانه شيش ــور اطالع ذوي الحقوق احتمالي واقع در مس ــورخ 94/2/6 هيئت محترم وزيران و به منظ م

اردكان بشرح ذيل به اطالع  مي رساند.
ــيمي آغاز مي گردد و برابر مصوبه فوق الذكر  ــرح كروكي ترس ــير خطوط انتقال فوق الذكر به ش نظر به اينكه به زودي عمليات اجرايي مس
ــات  ــاختماني و اقداماتي نظير ايجاد تاسيس ــد كه هرگونه عمليات س حريم خط مذكور برابر (8) متر از هر طرف از فازهاي كناري مي باش
ــير و حريم زميني و هوايي خطوط انتقال  ــات دامداري يا باغ يا درختكاري در مس صنعتي، مسكوني، مخازن سوخت، انبارداري و تاسيس
ــت درختان كم ارتفاع، حفر چاه و قنوات  ــطحي، حفظ يا كاش ــت و فقط اقداماتي از قبيل زراعت فصلي و س و توزيع نيروي برق ممنوع اس
ــروط بر اينكه مانعي براي دسترسي  ــاف و بهره برداري از معادن، راه سازي و احداث شبكه آبياري مش بدون استفاده از دكل حفاري، اكتش
ــارت براي تاسيسات خطوط برق نگردد با رعايت ماده 8  به خطوط برق براي وزارت نيرو و شركت هاي برق ايجاد ننمايد و سبب ايجاد خس
اين تصويب نامه بالمانع است. تراكم و نوع درختان كم ارتفاع با توجه به وضعيت جغرافيايي محل و ساير شرايط توسط وزارت نيرو با كسب 
ــازي در اطراف پايه هاي خطوط نبايد در فاصله  ــبكه آبياري، حفر چاه و قنوات و راه س اطالع از مراجع ذي ربط اعالم خواهد شد. ايجاد ش
ــتقامت خطوط و در فاصله بيشتر  كمتر از (3) متر از پايه ها انجام گيرد. بهره برداري از معادن بايد با رعايت ضوابط فني از جمله ضوابط اس

از حريم زميني مربوط به آن خط از اطراف پايه هاي آن انجام پذيرد. استفاده از مواد منفجره در مسير و حريم خطوط برق ممنوع است. 
لذا مالكين و ذوي الحقوق حقيقي و حقوقي بايد پس از آگاهي كامل از مصوبه و مسير خط در صورت داشتن هر گونه حقي يا طرح يا ابهام 
ــخصات و متراژ حريمهاي اين خط  مي توانند ظرف حداكثر يكماه از تاريخ درج اخرين آگهي كه در دو نوبت، به  ــوالي در خصوص مش و س
ــركت برق منطقه اي يزد واقع در  ــر مي گردد مراتب را كتباً به دفتر حقوقي و رسيدگي بشكايات ش فاصله 15 روز در همين روزنامه منتش

يزد – بلوار دانشجو جنب دانشگاه علم و هنر تحويل و رسيد دريافت نمايند.
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آگهى ابالغ اوراق مالياتى

ماشااله حكيمى رئيس امور مالياتى شهرستان اردكان

در اجراى مقررات ماده 208 قانون مالياتهاى مستقيم اوراق برگ دعوت به كميسيون مؤديان مشروحه ذيل به علت عدم دسترسى به محل اقامتى آنان ابالغ مى گردد.
زمان مراجعه به مشخصات برگه مورد ابالغمشخصات شخص حقوقى

هيئت حل  اختالف 
مالياتى

كالسه 
پرونده

واحد 
مالياتى نام شخص 

حقوقى
شماره 

محل تاريخ ثبتثبت
ثبت

نوع 
درآمد

عملكرد 
سال

شماره و تاريخ 
مبلغ مالياتثبت

پويا گاز 
اشخاص اردكان29477/2/1اردكان

57562و 1392حقوقى 
94/12/1511,520,00095/01/24292778122

پويا گاز 
57562و 1392حقوقاردكان29477/2/1اردكان

94/12/153,464,00095/01/24292778122

پويا گاز 
اشخاص اردكان29477/2/1اردكان

57560و 1391حقوقى
94/12/1522,000,00095/01/24292778122

مقضى است در وقت تعيين شده فوق به اداره امور مالياتى شهرستان اردكان به نشانى: اردكان خ امام جنب پارك شهر مراجعه فرماييد.
م الف/ 12

آگهى ابالغ اوراق مالياتى

 

در اجراى مقررات ماده 208 قانون مالياتهاى مستقيم اوراق برگ دعوت به كميسيون مؤديان مشروحه ذيل به علت عدم دسترسى به محل اقامتى آنان ابالغ مى گردد.
زمان مراجعه مشخصات برگه مورد ابالغمشخصات شخص حقوقى

به هيئت حل  
اختالف مالياتى

كالسه 
پرونده

واحد 
مالياتى شماره نام شخص حقوقى

نوع محل ثبتتاريخ ثبتثبت
درآمد

عملكرد 
سال

شماره و 
مبلغ مالياتتاريخ ثبت

57556 و 1388حقوقبندرعباس628783/1/20سام پاك بندر
94/12/1512,214,14795/01/242139778122

57555 و 1388حقوقيزد447879/4/2پايدار ميهن يزد
94/12/1510,316,80295/01/242026778122

احيا گران پيشرونصب 
 57557و 1388حقوقاصفهان3684388/2/24پارميس

94/12/1519,172,25795/01/242127778122

مقضى است در وقت تعيين شده فوق به اداره امور مالياتى شهرستان اردكان به نشانى: اردكان خ امام جنب پارك شهر مراجعه فرماييد.
م الف/ 12

آگهى ابالغ اوراق مالياتى
در اجراى مقررات ماده 208 قانون مالياتهاى مستقيم اوراق برگ دعوت به كميسيون مؤديان مشروحه ذيل به علت عدم دسترسى به محل اقامتى آنان ابالغ مى گردد.

زمان مراجعه به مشخصات برگه مورد ابالغمشخصات شخص حقوقى
هيئت حل  اختالف 

مالياتى
كالسه 
پرونده

واحد 
مالياتى نام شخص 

حقوقى
شماره 

محل تاريخ ثبتثبت
ثبت

نوع 
درآمد

عملكرد 
سال

شماره و تاريخ 
مبلغ مالياتثبت

پويا گاز 
57560و 1391حقوقاردكان29477/2/1اردكان

94/12/152,890,00095/01/24292778122

پويا گاز 
اشخاص اردكان29477/2/1اردكان

57558و 1390حقوقى
94/12/1520,640,00095/01/24292778122

پويا گاز 
57558و 1390حقوقاردكان29477/2/1اردكان

94/12/153,270,00095/01/24292778122

مقضى است در وقت تعيين شده فوق به اداره امور مالياتى شهرستان اردكان به نشانى: اردكان خ امام جنب پارك شهر مراجعه فرماييد.
ماشااله حكيمى رئيس امور مالياتى شهرستان اردكانم الف/ 12

ماشااله حكيمى رئيس امور مالياتى شهرستان اردكان

قانون بانكدارى اسالمى نياز به اصالح و نظارت 
دارد، اما عمل بانك ها با وجود ولى فقيه در جامعه 
ــت، اما نظارت بر كار بانك ها  محكوم به صحت اس

ضعيف است.
به گزارش فارس، در مورد كار بانك هاى كشور 
ــد از عملكرد بانك كه  و انتقاد مراجع محترم تقلي
ــر آن مى گيرند، بايد  ــبهه ربوى ب برخى مراجع ش
گفت: اوالً قانون بانكدارى بدون ربا مصوب 1362 
و اجرا شده از شهريور 1363 در زمان زعامت امام 
خمينى (ره) بود و ولى فقيه از آن ايراد نگرفت و در 

واقع مهر تأييد ولى امر زمان خود را دارد.
ــه در رأس نظام  ــورى كه ولى فقي ثانياً در كش
ــالت قانونى  ــور قانونى و معام ــت، قوانين و ام اس
ــت، مگر خالف قانونى بودن  محكوم به صحت اس

آن محرز شود.
ــور در جهت  ــاى جارى كش ــاً برخى كاره ثالث
ــد مورد  ــده و 100 درص ــور تأييد ش ــيت ام تمش
ــام حقوقى،  ــث نظام ادارى، نظ ــت، بح قبول نيس
ــى،  بانكى، بيمه، نظام تأمين اجتماعى، روانشناس
ــى و نيز نظام هاى آموزشى و تربيتى  جامعه شناس
ــيت امور فعًال برقرار است تا به  ــور از باب تمش كش
ــر كنند و  ــالم تغيي ــق تمدن و نظر اس تدريج طب

اصالح شوند.
ــته بانك چه گناهى  ــاً كارمند بخت برگش رابع

ــن بانك و  ــه كارمند اي ــراد جامع ــى از اف دارد، يك
ديگرى كارمند آن اداره مى شود، او در تغيير قانون 
حاكم بر اداره يا بانك چه نقشى دارد؟ اصل و زيربنا 
ــرى، قانون و نظام  ــدارى و هر كار ديگ در كار بانك

قانونى حاكم بر آن فعاليت است.
ــه قانون  ــدى ب ــور 100 درص ــن به ط در ضم
بانكدارى اسالمى عمل نمى شود، مثًال اكثر مردم 
ــا تأمين وديعه  ــراى تأمين بدهى ي ــه پول ب نياز ب
ــكن دارند، وقتى به بانك مراجعه مى كند، اول  مس
ــنود وام نداريم يا در قبال سپرده وام  ــخ مى ش پاس
ــپس بعد از يافتن پارتى به بانك مراجعه  داريم، س
ــه تعمير  ــا وام براى جعال ــد، ي ــد، مى گوين مى كن
ــى يا درمان يا  ــكن يا خريد كاالى بادوام ايران مس
ازدواج داريم. در حالى كه اين تقاضا در هيچ كدام 
ــترى  اين طبقات نمى گنجد، لذا هر دو طرف مش
ــور صورى خريد  ــدى بانك رضايت به فاكت و متص
كاالى ايرانى مى دهند، وام گرفته مى شود، فاكتور 
صورى به نرخ 80 هزار تومان براى وام 10 ميليونى 
ــد مى زند، يعنى  ــگاه هم مهر تأيي مى خرد، فروش
ــى كااليى خريد  ــهادت دروغ، ول مهر بر دروغ و ش

ــود، ماليات هم بر اساس آن دروغ  و فروش نمى ش
گرفته مى شود.

ــوان وكيلى  ــالمى كار بانك به عن ــام اس در نظ
ــه مالك  ــوال و ن ــن ام ــك امي ــپرده گذار كار ي س
ــنه  ــپرده قرض الحس ــه غير از س ــت و ب اموال اس
ــپرده ها بانك به عنوان وكيل و امين  ــاير س در س
ــا  ــى بانك ه ــار عمل ــا رفت ــود، ام ــك نمى ش مال
ــپرده مردم  ــگار مالك پول س ــت كه ان طورى اس

هستند.
ــود و زيان و  ــرارداد س ــر ق ــل ب ــالم اص در اس
ــت يعنى «من له الغنم فعلى ها الغرم،  مشاركت اس
ــود و منفعت چيزى مى برد، در هنگام  هر كس س
ــت» همان كه  ــم ضامن اس ــارت و غرامت ه خس
ــاركت در سود و  اصطالح امروز قرارداد PLS مش

زيان است.
ــاب اعالم  ــود على الحس ــاً س ــا عمدت بانك ه
ــود اعمال مى شود.  مى كنند و در نهايت همان س
بانك اگر وكيل باشد، بايد در هيأت مديره بانك ها 
ــپرده گذاران  ــه نفر از نمايندگان س حد اقل دو س
ــند،  ــته باش هم در هيأت مديره بانك حضور داش

ــن اتفاق  ــده هم اي ــا در بانك هاى خصوصى ش ام
ــود. بانك ها اگر وكيل باشند، چرا اين  ديده نمى ش
ــك مى گيرند، هر روز آگهى مزايده اموال  همه تمل
ــود،  ــا در روزنامه ها درج مى ش غيرمنقول بانك ه
بانك ها در شرايط گرانى مسكن وارد خريد مسكن 
ــدند و در برخى موارد پول بى زبان مردم  و زمين ش

در اين تملك ها قفل شد.
ــبت به  ــد، مى داند نس ــل باش ــر بانك وكي اگ
ــخگو باشد، لذا  ــپرده گذار يا مالك پول بايد پاس س
ــاركتى بيش تر دقت مى كند،  در قراردادهاى مش
ــناس به كار مى گيرد و طرح را به سود آورى  كارش
مى رساند تا وام سوخت نشود و سود بيش تر نصيب 
ــق الوكاله بيش تر  ــد و خود هم ح موكل خود كن

بگيرد.
ــارت بر صحت  ــك مركزى نظ ــاً: كار بان خامس
ــت كه بانك مركزى حتى بر  معامالت بانك ها هس
ــعبه يك بانك در خيابان ميرداماد تهران محل  ش
ــد به شعبه هاى  اداره مركزى خود هم ندارد تا برس
ــون بانكدارى  ــن قان ــور، همچني ــاده كش دور افت
ــوراى نگهبان و اجرا در  ــالمى با وجود تأييد ش اس

طول 32 سال گذشته بايد اصالح شود و با توجه به 
تحوالت بانكى نياز به اصالح دارد. 

ــته معارف  ــجو در رش ــاً: اين همه دانش سادس
اسالمى و اقتصاد تحصيل كردند و دكترا گرفتند، 
ــطح و  ــه در حوزه علميه دروس س ــن همه طلب اي
ــالمى  خارج خواندند، چند كلمه به علم اقتصاد اس
ــر نورى در  ــول مرحوم دكت ــه كردند؟، به ق اضاف
ــيده  ــر كش ــگاه هاى ما قى كرده ديگران، س دانش
ــجوى نگون بخت داده  ــود و دوباره به دانش مى ش
ــالمى را كنار  ــدن اس ــت ما تم ــود. در نهاي مى ش
ــته و دنبال تمدن غرب هستيم، از معمارى  گذاش
ــيوه اداره جامعه در حكومت اسالمى،  اسالمى و ش
ــراج و ماليات، خمس و زكات،  چگونگى گرفتن خ
ــئون اجتماعى اسالم  ــالمى و ساير ش قضاوت اس

چقدر استفاده مى شود؟
ــته از 200  ــم بس ــدن غرب به صورت چش تم
ــده، در حالى كه لوازم آن  سال قبل وارد كشور ش
را نداريم، هر چه بيش تر در اين چارچوب طراحى 
ــعه اقتصاد تالش مى كنيم،  ــده غرب براى توس ش
ــود، بايد ريل  ــده مى ش ــر ايرادهاى آن دي بيش ت
پيشرفت كشور عوض شود، لذا در ماده يك قانون 
ــعه بر لزوم تهيه الگوى اسالمى  برنامه پنجم توس
ــت. بايد به تمدن  ــرفت تأكيد شده اس ايرانى پيش

اسالم برگرديم.

در مورد كار بانك هاى كشور

پاى نظارت بر بانك ها مى لنگد

سمات



ساخت جزاير 
دست ساز

در پايتخت دانمارك 3 جزيره دسـت سـاز سـاخته مى شـود كه مى توان اوج نبوغ طراحان را در 
 Copenhagen آن مشـاهده كرد. اين جزاير فاصله بسـيار اندكى تا مركـز آموزش بين المللـى
International School كپنهاگ داشـته و يكـى از ويژگى هاى مهم آن بهره گيـرى از 12 هزار 

سلول خورشيدى براى تأمين انرژى مورد نياز آنهاست.

پيام نوروزى محمدرضا شجريان و اعالم خبر بيمارى اش، 
ــران و  ــمفونيك ته ــتر س ــرى به اركس ــى رهب ــت عل بازگش
ــى اش و... رويدادهايى بودند كه نوروزى خبرساز براى  حواش

موسيقى كشور ايجاد كردند.
ــوى  ــار پيامى از س ــاز نوروز با انتش ــنا، آغ به گزارش ايس
ــتادآواز ايران همراه شد. پيامى كه شجريان در آن عالوه بر  اس
ــال نو، از حضور مهمانى خبر داد كه 15 سال است  تبريك س
ــت. در اين پيام، ظاهرى متفاوت از اين هنرمند  هم نشين اوس
ــد و خبر بيمارى سرطان شجريان به  پيشكسوت ديده مى ش
ــرعت فضاى خبرى رسمى و غيررسمى كشور را پر كرد. در  س
تعطيالت نوروز، تصاوير او در شبكه هاى مجازى منتشر شد و 

ابراز احساسات مردم و ساير هنرمندان را درپى داشت.
ــات مردم به قدرى زياد بود كه همايون شجريان را  موج احساس
ــار پيامى وادار كرد كه در بخشى از آن آمده بود: «امن  ترين  به انتش
ــه هيچ چيز و  ــون جايى كه ديگه نياز ب ــن جاى دنيا، هم و گرم  تري
ــى و بهت آرامش  ــدارى. جايى كه از هيچ چيز نمى ترس هيچ كس ن
ــى بايد آرزو كنى  ــزت مى داره. جايى كه آخر هر تالش مى ده و عزي
ــت رو براى اون  ــودى ديگه همه تالش ــى و وقتى اونجا ب اونجا باش
ــر و پرقدرت تر از هر قانونيه. جايى  مى كنى. جايى كه قانونش فرات
ــراش تصميم بگيره.  ــى كنه و ب ــى نمى تونه بهش حكمران كه كس
ــى و هرگز  ــى، هر لحظه متولد مى ش جايى كه اونجا جاودانه مى ش
ــم آخرت. جايى كه  ــت و ه نمى ميرى. همون جايى كه هم دنياس
ــش كنى، چون واقعاً امن  ترين جاى  با هيچ  چيزى نمى خواى عوض
دنياست چون با هيچ سيل و طوفان و زلزله اى خراب نمى شه... فقط 
قلب مردمه، قلب مردم، مردم و مردم. خوشا به حال اون كسانى كه 

اليق قلب مردمن و به اونجا تعلق دارند.»
ــز چند روز بعد،  ــالمى ني ــاد اس على جنتى، وزير فرهنگ و ارش
ــجريان واكنش نشان داد و پيامى  ــبت به بيمارى محمدرضا ش نس

ــاد در صفحه  اجتماعى خود نوشت: «انتشار  منتشر كرد. وزير ارش
خبر بيمارى استاد آواز ايران، محمدرضا شجريان، موجى از عواطف 
و احساسات را بين هنرمندان، فرهيختگان و خيل عالقه مندان وى 
ــفاى عاجل او دست به دعا برداشتند.  برانگيخت و همگان براى ش
خوشبختانه اخبار واصله از روحيه مثبت و با نشاط و بهبود وضعيت 
عمومى وى حكايت دارد. از خداوند متعال سالمتى و شفاى سريع 

و كامل اين خواننده محبوب را خواستارم.»
همراهى رايان شجريان با پدرش

ــجريان به  ــر كوچك محمدرضا ش در همان روز ها «رايان» پس
نشانه  همراهى با پدرش، موهاى خود را كوتاه و گزارش هايى را هم 
از وضعيت جسمانى پدرش در صفحات اجتماعى خود منتشر كرد 
و در نهايت هم نوشت كه اوضاع جسمانى پدرش روبه بهبود است.

ــاره داغ بود و  ــازى در اين ب ــاى مج ــم در فض ــايعات ه بازار ش
ــجريان مطرح  ــار نظرهاى مختلفى درباره  محمدرضا ش مردم اظه
ــوب به همسر اول نخست منتشر  مى كردند. حتى نامه اى هم منس

شد كه صحت نداشت.

***
ــت على رهبرى به  ــه  تعطيالت بود كه خبر بازگش در ميان
ــمفونيك تهران به عنوان رهبر و مدير هنرى اين  ــتر س اركس
ــد. على رهبرى اعالم كرد  ــتر به صورت شبانه منتشر ش اركس
ــده كه استعفايش  ــاد اعالم ش كه در ديدار نوروزى با وزير ارش
ــت و او باز هم مدير هنرى اركستر خواهد  ــده اس پذيرفته نش
ــت  ــده اس ــد. جزييات بيش ترى درباره  اين خبر اعالم نش مان
ــح بيش ترى در  ــاد نيز تا كنون توضي ــؤوالن وزارت ارش و مس
ــى مرادخانى (معاون امور  ــاره نداده اند. در عين حال، عل اين ب
ــاد) با تأييد پذيرفته نشدن استعفاى رهبرى،  هنرى وزير ارش
از اداره  شدن اركستر سمفونيك تهران به صورت شورايى خبر 
ــت كه هنوز اعالم نشده است كه اركستر  داد. اين در حالى اس
سمفونيك در صورت بازگشايش زيرمجموعه  بنياد رودكى خواهد 

بود يا خير.
ــاالنه   همچنين على رهبرى اظهار كرد: همان طور كه برنامه  س
ــمفونيك تهران را تدوين كرده بوديم، در سال جديد  ــتر س اركس
ــن تفاوت كه اپرا ها ديگر  همان برنامه ها را پى خواهيم گرفت؛ با اي
ــم و تاريخ هاى  ــا همان نظ ــاير اجرا ها ب ــد، اما س اجرا نخواهند ش

مشخص  شده روى صحنه خواهند رفت.
***

ــال 94 هم  ــيقى در اواخر س ــدن انتخابات خانه موس برگزار ش
ــيارى از محافل مطرح مى شد و سرانجام خانه  بحثى بود كه در بس
ــيقى تاريخ انتخابات كانون هاى خود را روى سايتش قرارداد  موس
ــد كه اين انتخابات 23 فروردين ماه با انتخاب اعضاى  و مشخص ش
ــد و 15 ارديبهشت ماه با انتخاب  كانون صدابرداران آغاز خواهد ش

اعضاى كانون نوازندگان سنتى پايان خواهد يافت.
ــال مورد توجه برخى رسانه هاى رسمى  اين خبر در نوروز امس

قرار گرفت و به نوعى به آن پرداخته شد.

موج بلند موسيقى در نوروز 95

شاعرانه

سخن بزرگان

فريدون مشيرى 

ويكتور هوگو

باز كن پنجره ها را كه نسيم
روز ميالد اقاقى  ها را

جشن مى گيرد
و بهار

روى هر شاخه كنار هر برگ
شمع روشن كرده است

همه چلچله ها برگشتند
و طراوت را فرياد زدند

كوچه يكپارچه آواز شده است
و درخت گيالس

هديه جشن اقاقى  ها را
گل به دامن كرده ست

باز كن پنجره ها را اى دوست 

ــد، از هر بهار  ــزان از راه برس ــه خ ــش از آن  ك  بي
بهره مند شو .

ــت  ــرى هيچ گونه پيش داورى درس  بدون دادگ
نيست.

افزايش 85 درصدى 
اعزام  ها به عتبات عاليات

رييس سازمان حج و زيارت با اشاره به برقرارى 
ــا توجه به برقرارى  ــامرا گفت: ب امنيت كامل در س
ــزام به عتبات  ــتقبال خوب مردم از اع امنيت و اس
ــامرا دو برابر شده و كل  عاليات، ظرفيت اعزام به س

اعزام  ها نيز 85 درصد افزايش مى يابد.
ــعيد اوحدى در گفت وگو با فارس، از افزايش  س
ــبت به  ــه عتبات عاليات نس ــدى اعزام ب 85 درص

سال هاى گذشته در سال 95 خبر داد.
ــان داد كه ما  وى گفت: تجربه ايام نوروز 95 نش
ــبت به گذشته 85  مى توانيم ظرفيت اعزام  ها را نس
درصد افزايش دهيم چرا كه در اين مدت توانستيم 
ــه 130 كاروان به عتبات عاليات اعزام  حدود روزان

كنيم.
ــاره به  ــارت با اش ــج و زي ــازمان ح ــس س ريي
ــورد ما  ــت: در دو م ــا گف ــاى اعزام  ه محدوديت ه
ــار محدوديت  ــاى نوروزى دچ ــال در اعزام ه امس
ــردد به تعداد محدود  ــم كه اولين آن باز مى گ بودي
ــهر نجف و دومين آن  مراكز اقامتى مخصوصاً در ش

مربوط مى شود به محدوديت  امكانات هوايى.
ــا اجازه  ــن محدوديت ه ــان اين كه اي وى با بي
نمى دهند كه بيش از 85 درصد به ظرفيت اعزام  ها 
ــفر  ــتقبال مردم از س ــال اس بيفزاييم، گفت: امس
ــورى كه 60 درصد اعزام  ها  هوايى بيش تر بود به ط
ــال  ــى انجام گرفت در حالى كه س به صورت هواي
ــد بود ما براى  ــته اعزام هاى هوايى 40 درص گذش
امسال درخواست پروازهاى بيش ترى داشتيم اما 
ــرودگاه امام اجازه نداد  ترافيك هوايى و ظرفيت ف

كه پروازهاى بيش ترى صورت بگيرد.
ــات در نوروز  ــز اعزام به عتب اوحدى وجه تماي
ــت و گفت:  با  ــامرا دانس ــال را اعزام هاى به س امس
ــور در  توجه به پيروزى هاى مردم عراق در اين كش
ــهر امنيت كامل برقرار  اطراف سامرا و خود اين ش
ــم حادثه در  ــك مورد ه ــورى كه حتى ي بود به ط

روزهاى گذشته رخ نداده است.
ــامرا  ــا تأكيد بر اين كه ظرفيت اعزام به س وى ب
ــال 95، دو برابر افزايش پيدا مى كند، گفت:  در س
ــكل براى زائران در ايام  تنها دو مورد حادثه يا مش
ــى برق تعدادى  ــته رخ داد كه اولين آن قطع گذش
ــود و ديگرى  ــف روز ب ــك نص ــراى ي ــا ب از هتل  ه
ــديد و  آب گرفتگى معابر در كربال به علت باران ش
دچار مشكل شدن زائران در ايستگاه هاى بازرسى 

هنگام خروج از اتوبوس  ها بود.
رييس سازمان حج و زيارت تأكيد كرد: در ايام 
ــكلى به وجود  ــته در تأمين امنيت هيچ مش گذش
ــال 95 نيز بتوانيم همين  نيامد و اميدواريم طى س

روند را ادامه دهيم.

رأى 230 صفحه اى زنجانى 
16 فروردين ابالغ مى شود

ــول كوهپايه زاده گفت: قرار است رأيى كه  رس
در 230 صفحه براى بابك زنجانى صادر شده است 
ــاه از طرف دادگاه به متهم ابالغ  روز 16 فروردين م

شود.
رسول كوهپايه زاده در گفت وگو با فارس با بيان 
اين كه يادداشت بردارى و ابالغ رأى زمان بر خواهد 
ــاعدت الزم را خواهد  ــت: قطعاً دادگاه مس بود، گف
ــت تا ما بتوانيم رأى صادره را به صورت كامل  داش

مطالعه و يادداشت كنيم.
ــس از ابالغ رأى به  كوهپايه زاده تصريح كرد: پ
ــت داريم تا اعتراض  ــورت كامل ما 20 روز فرص ص

خود را تقديم دادگاه كنيم.
ــت اموال  ــوص بازگش ــل زنجانى در خص وكي
ــود، گفت: هنوز  ــاى موكل خ ــت بدهى ه و پرداخ
ــى همكاران و  ــاده چرا كه برخ اتفاق خاصى نيفت
امانت داران زنجانى در كشورهاى ديگر كه اموال و 
ــتند پس از شنيدن حكم،  وجوه او را در اختيار داش
ــده ارسال وجوه با  به طمع افتادند و همين باعث ش

كندى پيش برود.
ــت دارند  ــع برخى دوس ــه داد: در واق وى ادام
ــى رهايى  ــت از وضعيت فعل ــى هيچ وق كه زنجان
ــال حاضر  ــن هم در ح ــه خاطر همي ــدا نكند ب پي
ــد و اين موضوع  ــكارى الزم را انجام نمى دهن هم
ــت كه ما قبًال در مورد  ــاس خطرى اس همان احس
ــم. كوهپايه زاده تأكيد كرد: البته  آن صحبت كردي
اميدواريم با تغيير رأى در ديوان عالى كشور زمينه 

براى جوالن فرصت طلبان از بين برود.
ــؤال كه چند درصد به  ــخ به اين س وى در پاس
ــخ به  ــتيد، گفت: براى پاس تغيير رأى اميدوار هس
ــل رأى صادره كه  ــد متن كام ــؤال ابتدا باي اين س
ــل مطالعه  ــت به طور كام ــامل 230 صفحه اس ش
كنيم اما از آن جايى كه دادگاه همان موارد موجود 
ــت را تأييد كرده و اين موارد داراى  در كيفرخواس
ــت اميدواريم ديوان عالى كشور  ايرادات فراوان اس
ــد. وكيل  ــته باش به اين موضوع توجه ويژه اى داش
ــان كرد: سابقه ديوان عالى نشان  زنجانى خاطرنش
مى دهد كه قضات باسابقه را عادلى دارد كه فارغ از 
ــر عادالنه و نزديك به واقعيت خود را  هر چيزى نظ
ــاهد بوديم احكام سنگينى  اعمال مى كند، بار ها ش
ــور پس از مطالعه  ــده اما ديوان عالى كش صادر ش

مانع از بروز اشتباهات و خطا ها شده است.

معاون فنى عمرانى فرماندارى تهران با تأكيد بر 
مغايرت مصوبه افزايش نرخ كرايه ها با سياست هاى 
عمومى دولت در بحث حمل و نقل عمومى گفت: 
ــى از آيتم  ها  ــده در برخ افزايش در نظر گرفته ش
ــوى  ــاس از س ــول بود، بر همين اس ــل قب غيرقاب
فرماندارى لغو شد. غالمحسين آرام در گفت وگو با 
ايسنا، افزود: متأسفانه مصوبه افزايش نرخ كرايه ها 
ناوگان حمل و نقل عمومى در حوزه مترو، اتوبوس 
ــى  در موعد مقرر از طرف شوراى اسالمى  و تاكس
ــال نشده است. وى  شهر تهران به فرماندارى ارس
ادامه داد: اين مصوبه 24 اسفند ماه سال گذشته به 
فرماندارى تهران ابالغ شد كه با توجه به بررسى ها 
ــته مورد اعتراض قرار  ــال گذش ــفندماه س 26 اس
گرفت و همان روز لغو اين مصوبه به اطالع رييس 
شوراى اسالمى شهر تهران رسيد و در رونوشتى به 

شهردار تهران نيز اطالع داده شد.
در صورت اصرار شورا، اين مصوبه به هيأت حل 

اختالف وزارت كشور ارجاع مى شود
ــوراى  معاون فنى عمرانى فرماندارى تهران ش
ــاره به اين كه شوراى  ــهر تهران با اش ــالمى ش اس
ــهر تهران بايد مجدداً افزايش نرخ  ها را  اسالمى ش
بررسى كند و براساس نظر فرماندارى نرخ جديد 
را تعيين و درصورتى كه از سوى فرماندارى تأييد 
ــود، گفت:  ــد مقرر اجرايى ش ــد در موع و ابالغ ش
ــوراى شهر تهران بر  بى ترديد در صورت اصرار ش
ــل و نقل عمومى  ــش نرخ كرايه حم مصوبه افزاي
ــفند ماه سال گذشته به دست  كه در تاريخ 24 اس
ــيده است، موضوع به هيأت  فرماندارى تهران رس

حل اختالف ارجاع خواهد شد.
ــرخ كرايه هاى  ــرد: درباره مصوبه ن وى تأكيد ك
حمل و نقل عمومى بايد رييس شوراى اسالمى شهر 
تهران يا سخنگوى رسمى شورا اظهارنظر كند؛ چرا 
كه مغايرت مصوبات شورا، توسط فرماندارى به اين 

افراد ابالغ مى شود.

افزايش نرخ كرايه تاكسى در محاق! 
ــران در تعطيالت نوروز  ــتاندارى ته با اين كه اس
ــل و نقل عمومى  ــايل حم با افزايش نرخ كرايه وس
ــال جارى مخالفت كرده است، اما آن گونه كه  در س
مديرعامل سازمان تاكسيرانى پايتخت اعالم كرده، 
ــوراى شهر تهران در  ــنبه) قرار است ش امروز (يكش
ــه كارى خود موضوع اين اعتراض را در  اولين جلس
ــش نرخ را تعيين  ــتور كار خود قرار دهد و افزاي دس
ــه اعضاى  ــا بيان اين ك ــد. ميثم مظفر ب تكليف كن
شوراى شهر در جلسه يكشنبه خود موضوع افزايش 
ــايل حمل و نقل عمومى را به صورت  نرخ كرايه وس
ويژه بررسى خواهند كرد، گفت: اگر اعضاى شوراى 
ــرخ كرايه  ــى 15 درصدى ن ــهر بر افزايش 12 ال ش
ــايل حمل و نقل عمومى اصرار داشته و مجدداً  وس
ــرار دهند، موضوع به  اين موضوع را مورد تصويب ق
ــد و اين  ــوراى حل اختالف ارجاع داده خواهد ش ش
شورا بين شوراى شهر و دولت تصميم گيرى خواهد 
ــهرى تابع نظرنهايى شوراى حل  كرد و مديريت ش
ــه دولت هر  ــود. وى با بيان اين ك اختالف خواهد ب
ــبت به افزايش حقوق كارمندان و كارگران  ساله نس

ــت كه تمام  ــت: اين در حالى اس اقدام مى كند، گف
ــودروى خود  ــى از محل خ ــد رانندگان تاكس درآم
ــوخت و يارانه آن ها نيز در سال 94 از سوى  است. س
دولت حذف شده است و انتظار داريم حداقل دولت 
با توجه به نرخ تورم ساليانه اجازه افزايش نرخ كرايه 
ــازمان تاكسيرانى  ــى را بدهد. مديرعامل س تاكس
شهردارى تهران با بيان اين كه طى 10 سال گذشته 
ــش افزايش نرخ  ــك عقب ماندگى در بخ همواره ي
كرايه هاى تاكسى داشته ايم، گفت: سال 94 با قطع 
ــبه سوخت به صورت آزاد براى  يارانه دولت و محاس
رانندگان تاكسى، فشار مضاعفى به تاكسيرانان وارد 
ــت به رانندگان  ــد و رشد كرايه تاكسى مى توانس ش
ــهر براى سال  ــوراى ش كمك كند. طبق مصوبه ش
جارى نرخ كرايه اتوبوس و مترو12درصد و تاكسى 
ــت با  ــش مى يابد كه در وهله نخس 15درصد افزاي

مخالفت دولت مواجه شد.
دولت بعد از پرداخت سهم خود 
در مورد نرخ كرايه ها دخالت كند

ــه  ــأت رييس ــو هي ــاط، عض ــن ارتب در همي
ــه رد مصوبه  ــران در واكنش ب ــهر ته ــوراى ش ش

ــهم خود  ــى گفت: دولت ابتدا س نرخ كرايه تاكس
ــپس اين  ــل عمومى را بپردازد و س ــل و نق در حم
ــرخ كرايه ها  ــه در مورد ن ــود بدهد ك حق را به خ
ــر، ابوالفضل قناعتى  ــه گزارش مه دخالت كند. ب
ــاس قانون،  ــب گفت: براس ــان اين مطل ضمن بي
ــوراى  فرماندارى 15 روز فرصت دارد، مصوبات ش
شهر را تأييد يا رد كند و مصوبه افزايش كرايه هاى 
حمل و نقل عمومى در سال 95 در روزهاى پايانى 
سال 94 از شورا ارسال شده و فرماندارى برابر قانون 
ــه را مانند ديگر مصوبات در فرصت  بايد اين مصوب
ــيون  ــخنگوى كميس ــى تأييد يا رد كند. س قانون
عمران و حمل و نقل شوراى اسالمى شهر تهران در 
پايان خاطرنشان كرد: دولت سال هاست سهم خود 
از حمل و نقل عمومى پايتخت را پرداخت نكرده و 
ــت توصيه مى كنيم در  ــال جديد به دول در آغاز س
ــهروندان  ــران و نگرش خود به ش نگاه خود به ته
تهرانى تجديد نظر كند و در گام نخست، تا زمانى 
كه سهم خود را از حمل و نقل عمومى نپرداخته، در 
خصوص موضوعات حمل و نقلى از جمله موضوع 

نرخ كرايه ها نيز مداخله نكند.

معاون فرماندارى تهران

مصوبه افزايش نرخ كرايه ها 
با سياست هاى دولت مغاير است

روى خط ورزش

آرزو هاى ورزش ايران در سال 95
ــكاران ايران در آن براى سال جديد  ــى و آرزوهايى كه ورزش بزرگ  ترين رويداد ورزش

خورشيدى دارند در راه است و روزهاى عيد وقفه اى در تمرينات آن  ها ايجاد نكرد.
ــال هاى ورزشى ايران است چرا كه  ــال 95 يكى از مهم ترين س به گزارش ورزش 3، س
ــت برآورده شود. ورزش ايران  ــتان خواهد داشت و آرزوهايى كه قرار اس المپيك را در تابس
ــيارى از آن  ها را يا محقق يا به سال هاى  ــيارى دارد كه المپيك يا مى تواند بس آرزوهاى بس
آينده موكول كند. واليبال اولين رشته اى بود كه براى برآورده شدن آرزو هاى 95 از ششم 
فروردين تمرينات خود را براى مسابقات انتخابى المپيك آغاز كرد و ساير تيم ها يكى پس 
از ديگرى كار خود را از سر مى گيرند. آن هايى كه سهميه گرفته اند عيد خود را با تمرينات 
ــته ها  ــيدن به ريو تالش مى كنند. تك تك رش ــايرين هم براى رس ــخت گذراندند و س س

آرزوهاى زيادى براى سال 95 و المپيك پيش رو خواهند داشت: 
كشتى

 پر افتخار  ترين رشته ورزشى ايران در تاريخ المپيك، در ريو هم اميد بسيارى را به خود 
جلب كرده است و حاال آزادكاران تمام سهميه هاى موجود را كسب كرده اند و فرنگى كاران 
ــهميه اوزان اول و آخر مسابقات انتخابى را پيش رو دارند. 3 طالى حميد سوريان،  براى س
اميد نوروزى، قاسم رضايى، نقره صادق گودرزى و برنزهاى احسان لشگرى و كميل قاسمى 
ــان كرد. الس وگاس جايى بود كه كشتى ايران  ــتى را در لندن بيش از هميشه درخش كش
ــتى آزاد كه عملكرد بهترى  ــهميه از 12 سهميه ممكن شد. تيم كش موفق به كسب 8 س
ــهميه المپيك را كسب كرد و تنها دستش از سهميه  در اين تورنمنت داشت در 5 وزن س
ــابقات انتخابى براى ليست پايانى كشتى گيران برگزار  سنگين وزن كوتاه ماند. هنوز مس
ــن يزدانى، پرويزهادى،  ــت اما ستاره هاى مثل حسن رحيمى، رضا يزدانى، حس نشده اس
ــكرى و عليرضا كريمى اميدهايى هستند تا در ريو تمام تالش  كميل قاسمى، احسان لش
ــتى آزاد به كار گيرند و هر يك در صورت راهى شدن به المپيك شدند  خود براى مدال كش
ــوريان، اميد نوروزى، قاسم رضايى  ــتى را اميد اول مدال كنند. حميد س يك بار ديگر كش
ــف قادريان، فرنگى كارانى هستند كه بدون  3 طاليى لندن به همراه مهدى عليارى و يوس

شك كانون اميد كاروان ايران در ريو خواهند بود.
تكواندو

ــهميه المپيك ريو را به دست بياورند تا  ــدند 3 س نماينده هاى تكواندو ايران موفق ش
همراه كره جنوبى و فرانسه در صدر جدول كسب سهميه در دنيا قرار دارند. در بخش بانوان 
ــت پيش رو در فيليپين شانس  ــابقات ارديبهش هم كيميا عليزاده و اكرم خدابنده در مس

زيادى براى كسب سهميه دارند.
ــور زاده تكواندو كارانى هستند كه به  ــى و فرزان عاش سجاد مردانى،  مهدى خدابخش
نمايندگى از ايران در ريو به روى تاتامى خواهند رفت و نكته اين كه خدابخشى و عاشورزاده 
ــك  ــتند و بدون ش ــيون جهانى در صدر بهترين هاى اوزان خود هس در رتبه بندى فدراس

اصلى  ترين شانس هاى ايران براى مدال و حتى طال محسوب مى شوند.
واليبال

ــدن واليبال اين بار بيش تر از هميشه در دسترس است.  ــاله المپيكى ش آرزوى 52 س
ــومين بار مى خواهد تمام تالش خود را براى المپيكى شدن در  ــلى طاليى كه براى س نس
توكيو به كار بگيرد به طورى كه از رييس فدراسيون تا ساير اعضا قول حتمى المپيكى شدن 
را پيشاپيش داده اند. سعيد معروف و ديگر بازيكنان اين نسل طاليى حاال حضور در المپيك 
ــابقات را از آرزو به هدف تبديل كرده اند. هشتم خرداد تيم ملى  ــكوى اين مس و كسب س
واليبال ايران همراه لوزانو آرژانتينى در توكيو حاضر مى شود تا اين آرزوى ديرينه را محقق 
ــأله نه بزرگ  ترين هدف واليبال در سال 95، بلكه بزرگ  ترين آرزوى اين  كنند كه اين مس

رشته در تاريخ واليبال ايران محسوب مى شود.
هندبال و بسكتبال

بسكتبال و هندبال دو رشته تيمى ايران هستند كه در بازى هاى گزينشى المپيك براى 
سال 94 فرصت هاى بسيار خوبى را در رده آسيايى از دست دادن و با عدم موفقيت در كسب 
ــابقاتى بسيار سخت جهانى شركت كنند. بسكتباليست  ها  قهرمانى قاره، حاال بايد در مس
در حالى به مسابقات انتخابى تورين ايتاليا مى روند كه يونان، ايتاليا و كرواسى هم در گروه 
ايران قرار دارند و تنها يك تيم از جمع اين قدرت  ها راهى المپيك خواهد شد اما بازهم اين 
ــكتبال يك رويداد بزرگ ديگر را تجربه كند و اگر به  ــبى باشد تا بس مى تواند زمينه مناس
المپيكى شدن منجر شود كه بهتر. هندبال هم راه المپيك بايد رو در روى اسپانيا، اسلوونى 
و سوئد قرار بگيرد. تيم هايى كه هر يك از آن  ها پتانسيل حضور در ريو را دارند و اين حضور 

در گروه سخت كار آن  ها را براى المپيكى شدن سخت خواهد كرد.
وزنه بردارى

ــه براى ايران كنار گذاشته شده بود و فقط  ــيدنى هميش مدال وزنه بردارى از 2000 س
ــابقات  ــت. ايران در روى با توجه به رده بندى مس 2008 ايران در وزنه بردارى مدالى نداش
ــابقات جهانى  ــرداران ايران در مس ــت اما عملكرد وزنه ب ــهميه خواهد داش جهانى، 5 س
هيوستون كه تنها به دو  مدال انجاميد كمى نگرانى  ها را نسبت به گذشته بيش تر كرد ضمن 
اين كه مصدوميت بهداد سليمى مشكالت را افزايش داد. سجاد انوشيروانى ديگر مدال آور 

لندن حاال سرمربى تيم ملى شده است و براى مدال ريو كار سختى را پيش رو دارد.
دو و ميدانى

ــمى (100 متر)، ليال رجبى (پرتاب وزنه)، حميدرضا زوراوند  حسن تفتيان و رضا قاس
(پياده روى)، احسان حدادى (پرتاب ديسك)، محمد جعفر مرادى (دو ماراتن) نماينده هاى 
ــب  ــى ايران در ريو خواهند بود. نقره حدادى در لندن دو و ميدانى ايران را از كس دو و ميدان
مدال بى نصيب نگذاشت اما نماينده هاى بيش ترى براى ريو راهى المپيك مى شوند. بهبود 
ــيايى، كار بزرگ مرادى كه براى اولين بار سهميه ماراتن را  ركورد تفتيان در مسابقات آس
كسب كرد و با به دست آوردن زمان دو ساعت و 17 دقيقه راهى ريو شد به همراه حدادى و 

ساير دوندگان المپيك 2016 را براى دو و ميدانى متفاوت تر از هميشه كرده است.
تير اندازى

الهه احمدى و نجمه خدمتى دو بانوى المپيكى ايران هستند كه تيراندازى را تماماً در 
ــه المپيك ريو اين احتمال و البته افتخار وجود  انحصار بانوان در آورده اند. با توجه به برنام
دارد كه احمدى اولين مدال آور المپيك باشد. تيراندازى فوراً پس از افتتاحيه آغاز مى شود 
ــده و با پيش بينى سايت المپيك الهه احمدى يكى از  و با توجه به برنامه ريزى هاى انجام ش
ــود. نجمه خدمتى هم براى   ــب اولين طالى اين مسابقات محسوب مى ش گزينه هاى كس
درخشش در مسابقات جهانى و كسب ركورد فينال، دو بار موفق به كسب سهميه المپيك 
ــته را بيش تر از هميشه  ــد و حاال كنار ديگر بانوى تيراندازى مى توانند اميدهاى اين رش ش

كنند.
تير و كمان

ــت كه پرچم دار  ــهميه تير و كمان ايران در المپيك ريو زهرا نعمتى اس تنها دارنده س
كاروان جمهورى اسالمى ايران در ريو هم خواهد بود. اين بانوى كماندار هم در رقابت هاى 
ــيد. او قرار است هم در  ــهميه و هم در قهرمانى معلوالن آسيا به مدال طال رس ــب س كس
المپيك و پارالمپيك ريو شركت كند كه اتفاق بزرگى براى يك ورزشكار ايرانى محسوب 

مى شود.
بوكس

اولين سهميه المپيك ايران در راه ريو توسط احسان روز بهانى، در بهمن  سال گذشته 
ــت باوجود مصدوميت از ناحيه بينى، در مرحله يك  چهارم نهايى  ــت آمد و او توانس به دس
ــت حريف خود،  ــه روى رينگ برود و با شكس ــتان ب ــگ نيمه حرفه اى جهان در بلغارس لي
ــد. روزبهانى تمرينات سختى را پشت سر مى گذارد و با توجه به فشار  راهى المپيك ريو ش
ــت و پيشرفت هايى كه در مسابقات اخير از  تمريناتى كه در ماه هاى اخير تحمل كرده اس
ــان داده اين اميد مى رود كه بوكس هم در المپيك براى ايران شانس كسب مدال  خود نش

محسوب شود.
دوچرخه سوارى

ــو خواهد بود.  ــوارى ايران در المپيك ري ــگرى تنها نماينده دوچرخه س ــين عس حس
عسگرى موفق شد رقابت هاى قهرمانى آسيا در تايلند با كسب مدال طال، دومين سهميه 
ــورمان را براى المپيك ريو تصاحب كند. خبر بد اين است كه عسگرى در حال حاضر  كش
ــن 40 سالگى  ــت و در صورت رهايى از بند مصدوميت، المپيك 2016 را در س مصدوم اس

تجربه خواهد كرد.
شمشيربازى

ــب سهميه المپيك در مسابقات  ــدند با كس مجتبى عابدينى و على پاكدامن موفق ش
جهانى تعداد ورزشكاران ايرانى در ريو را به دو نفر برسانند. جايزه بزرگ كره جنوبى ضمن 
ــيربازان ايرانى، اولين مدال اين رشته را در تاريخ هم  ــهميه المپيك براى شمش اين دو س
همراه داشت، يعنى اين كه مى توان با اميد به قرعه اى خوب و كمى هم شانس اين رشته در 
ريو بدرخشد. عابدينى در لندن هم حضور داشت اما حاال اين كه ايران دو نماينده دارد و اين 
ــابقات جهانى درخشش بى سابقه اى داشته باشند يعنى اين كه در ريو  دو توانستند در مس

مى توان منتظر درخشش آن ها بود.
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